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Voorwoord 

 

Met grote trots presenteer ik dit inhoudelijke jaarverslag van Stichting Solidez. 

Trots ben ik op de geweldige resultaten die we dit jaar voor de inwoners en 

samenleving van Wageningen hebben bereikt, en dat terwijl we een jaar achter 

de rug hebben van grote veranderingen, ingrijpende beslissingen en een nieuwe 

start. Ondanks dat kunnen we spreken van een succesvol jaar. Een jaar waarin we 

voor veel mensen het verschil hebben weten te maken. Een jaar waarin we meer 

inwoners hebben weten te bereiken dan vorig jaar, meer bewonersinitiatieven 

hebben ondersteund, meer bezoekers hebben ontvangen en met nog  meer 

actieve vrijwilligers hebben samengewerkt. Dit hebben we gedaan met minder 

ondersteunende diensten, met minder middelen en met minder management. 

 

2016 Is het jaar geweest van de splitsing van de organisatie, de oprichting en 

ondergang van de Stichting Welzijn Renkum en het afscheid van tal van collega’s 

als gevolg van het verlies van de aanbestedingen in Renkum. Dit jaarverslag 

beslaat daarom alleen het Wageningse deel. Voor Renkum wordt separaat 

verslag gelegd. 

 

Door het wegvallen van de inkomsten uit Renkum heeft een reorganisatie van 

het servicebureau plaats moeten vinden. Communicatie en kwaliteit zijn hiermee 

overgeheveld naar de uitvoerende teams .  

De in 2015 in gang gezette transformatie naar resultaatverantwoordelijke teams 

is in 2016 verder doorgevoerd en dat heeft ertoe geleid dat er vanaf oktober 

geen management meer aanwezig is in de organisatie. Van manager werd ik 

directeur-bestuurder en we namen op gepaste wijze afscheid van de zittende 

directeur-bestuurder Ien van Doormalen die na 10 jaar het stokje aan mij 

overdroeg. 

 

2016 Was het tweede tranchejaar van het traject van In voor Zorg. Dit betekende 

dat we ook dit jaar ondersteuning ontvingen van een coach van In voor Zorg, die 

met name de zelforganisatie in de teams een impuls heeft gegeven.  

 

Solidez is een organisatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, 

samengevat onder de term Sociaal Werk. Daarnaast bieden we uiteenlopende 

producten en diensten aan, die vallen binnen de kaders van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.  

Ook andere financiers, zoals het Oranje Fonds maakten het ons mogelijk samen 

met inwoners en partner-organisaties van waarde te zijn voor al die mensen die 

een beroep op ons deden.  

 

Binnen Solidez werken professionals, vrijwilligers en stagiaires samen aan een  

samenleving waarin voor ieder een plek is. We bouwen aan netwerken met  

actieve inwoners en met partner-organisaties. In 2016 deden we dit in 

Wageningen met 63 professionals, 74 stagiaires en 487 vrijwilligers.  

 

In dit Jaarverslag laten we op hoofdlijnen zien hoe we met alle betrokkenen van 

betekenis waren in 2016 en wat dat heeft opgeleverd.  

Het Jaarverslag opent met het verslag van de Raad van Toezicht, zij verleenden 

goedkeuring aan het Jaardocument en de Jaarrekening 2016. Voor de 

bijbehorende Jaarrekening Solidez 2016 is een goedkeurende 

accountantsverklaring afgegeven door Hordijk, Kok, Laan & Wabeke.   

 

 2016 in enkele ‘highlights’: 

 We bereikten 17,6% van de Wageningse bevolking 

 Ten opzichten van 2015 hadden we 32 % meer bezoekers in de 

Huizen van de Wijk,  

 We werkten met 487 structurele vrijwilligers, een groei van 18%.  

 Het aantal vrijwilligers die inwoners begeleiden steeg zelfs met 

67% naar 150.  

 Het aantal medegebruikers van de Huizen van de Wijk is 

gestegen met 10%  

 We ondersteunden 94 bewonersinitiatieven, een stijging van 6%. 



Leeswijzer 

Dit Maatschappelijke Jaarverslag beschrijft onze inspanningen en resultaten in de 

uitvoering van onze dienstverlening en in de bedrijfsvoering. In het 

activiteitenverslag dat als bijlage bij dit maatschappelijk verslag is gevoegd zullen 

we meer inhoudelijk per onderdeel ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen. 

De vertel-informatie wordt gevolgd door tel-informatie. Omdat beelden meer 

zeggen dan woorden  hebben we dit jaar de publieksversie  van ons jaarverslag 

vervat in tien korte filmpjes. Deze zijn tevens te vinden op de website en zullen 

ook via sociale media kanalen worden gedeeld. 

 

Na het jaarverslag van de Raad van Toezicht zal in hoofdstuk 1 ingegaan worden 

op belangrijke ontwikkelingen, lokale en regionale samenwerking en de 

transformatie.  

 

Hoofdstuk 2 start met een de doelen en beoogde resultaten van ons werk.  

In één oogopslag een overzicht van de globale resultaten van Solidez 

over het afgelopen jaar en de opvallendste cijfers per product, is te 

vinden op pagina 13 en 14. 

 

In hoofdstuk 3 zoomen we specifiek in op de WMO-dienstverlening . 

In hoofdstuk 4 gaan we in op ontwikkelingen in onze organisatie en op de 

resultaten van bedrijfsvoering, ook in financieel opzicht. We willen op deze wijze 

verantwoording afleggen aan onze opdrachtgevers, maar ook aan de burgers, aan 

vrijwilligers, medewerkers en samenwerkingspartners, aan onze collega’s in het 

land en aan onze branchevereniging, Sociaal Werk Nederland.  

 

Namens al onze medewerkers, vrijwilligers, leden van de Cliëntenraad en de Raad 

van Toezicht wens ik u veel leesplezier. Wij bedanken onze opdrachtgevers, 

financiers en partners voor alle mogelijkheden die zij ons boden.  

 

Ir. Esther van der Zee 

Directeur/bestuurder Solidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Bestuurswisseling, op 1 oktober 2016 draagt Ien 

van Doormalen het stokje over aan Esther van de r Zee 
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1. Leefbaarheid en sociale veiligheid (domein 5)   

 Buurtwelzijn in uitvoering en Huizen van de Wijk    

 Buurtbemiddeling en ZOS (Zicht op Straat) 

 Maatwerk: groepsbegeleiding en individuele trajectbegeleiding 

 Atelierparticipatie (incl Klussenatelier, Kookatelier, Stadsatelier) 
2. Kansrijk Opgroeien (domein 6) 

 Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE Spelenderwijs en CAR).  

 Lichte opvoedingsondersteuning Home-Start en Home-Start + 

 Kinder- en tienerparticipatie 

 vakantieactiviteiten 

 Jongerenparticipatie Buitenruimte en Binnenruimte 

 Jeugd en jongerenparticipatie , Ondersteuning Jongerenraad 

 Budgetbeheersing Jongeren  
3. Ouder worden (domein 7) 

 Ouderenparticipatie 
4.  Minimabeleid en Schuldhulpverlening (domein 8)  

 Sociaal juridische dienstverlening  .  
5.  Ondersteunen vrijwilligerswerk (domein 9)  

 Maatjesproject/burenhulp 
6.  Ondersteunen Mantelzorg (domein 10)  

 Steunpunt Mantelzorg/BOS (Respijtzorg)  

 VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) 
7. Gezondheidsbeleid (domein 11)  

 Jongereninformatiepunt (JIP)  

 Sport en beweeginterventies 

 Algemeen Maatschappelijk Werk, Schoolmaatschappelijk werk en 
Bemoeizorg 

8. Gehandicaptenbeleid (domein 12)  

 Plusbus Wageningen 

 Thuis Wonen: Maaltijdservice Renkum en Wageningen en alarmering 
Wageningen 

9.  Vluchtelingenbeleid (domein 13)  

 Vluchtelingenparticipatie 

Dienstverlening Solidez 2016 in Wageningen 

Onderstaand een kort overzicht van de verschillende diensten verdeeld over de 

domeinen, zoals deze door de gemeente Wageningen zijn geformuleerd. De 

diensten worden zoveel mogelijk integraal aangeboden. 

Formele gegevens 

Naam Stichting Solidez, welzijn in uitvoering 

Adres Rooseveltweg 408a, 6707 GX Wageningen 

Werkgebied Wageningen 

Juridische vorm Stichting zonder winstoogmerk 

Governance Governance Code Welzijn en 

Maatschappelijke Dienstverlening 

Bestuursmodel Toezicht (Raad van Toezicht ) en bestuur 

(Directeur/bestuurder) gescheiden  

Jaarrekening Volgens model C1 ‘Kleine organisaties zonder 

winststreven’, geen segmentering 

Dienstverlening Wmo; Wlz; Participatiewet; Onderwijs; Sport  

WMO-toelating  Individuele- en groepsbegeleiding 

Medezeggenschap medewerkers Ondernemingsraad (formeel); Participatie en 

dialoog (informeel) 

Medenzeggenschap cliënten Cliëntenraad 

Betrokkenheid belangenhouders Informeel 

Kwaliteitszorg Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de 

Zorgsector (HKZ) tot eind 2016 

Aantal medewerkers 63  medewerkers, 40,3 fte 

Aantal vrijwilligers + 487 structureel, + 215 incidenteel 

Aantal formele en informele 
organisaties met netwerkrelaties 

300-325 

Aantal medegebruikers en 
huurders van accommodaties 

187 

Kamer van Koophandel (KvK) 50328468 

Telefoon 0317-317553 

E-mail info@solidez.nl 

Internetpagina www.solidez.nl 

Sociale media Linkedin; Twitter (@SolidezWelzijn), 

Facebook (diverse subpagina’s)  

mailto:info@solidez.nl
http://www.solidez.nl/
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Jaarverslag Raad van Toezicht Solidez 2016 

 
 

1. Inleiding 
2016 was een intensief en bewogen jaar. We besteedden aandacht aan de 

afsplitsing van de Stichting Welzijn Renkum, de gevolgen van het 

aanbestedingstraject binnen de gemeente Renkum en de reorganisatie van het 

Service Bureau. We hebben in een goed bezochte bijeenkomst afscheid 

genomen van Ien van Doormalen.  

Gunstig om te melden is dat de ontwikkeling van de organisatie richting 

resultaatverantwoordelijke teams zonder managementlaag steeds meer vorm 

heeft gekregen.  Daar komt bij dat we  erin geslaagd zijn nieuwe leden voor de 

RvT te werven en een nieuwe directeur/bestuurder hebben aangesteld.  

Solidez kent het Raad van Toezichtmodel en daarmee een functiescheiding 

tussen toezicht houden enerzijds (RvT) en besturen anderzijds (directeur/ 

bestuurder). In dit verslag geeft de RvT inzicht in de werkzaamheden en de 

werkwijze van de RvT. 

2. Good Governance Code Welzijn en Maatschappelijke 

Dienstverlening 
Solidez hanteert de Good Governance Code voor de sector Welzijn en 

Maatschappelijke Dienstverlening. Dat betekent dat de organisatie voldoet aan 

de in de code gestelde vereisten voor Good Governance. Zowel de statuten, de 

reglementen voor de RvT en de directeur/bestuurder en de profielen zijn 

getoetst aan deze vereisten.  

De Raad van Toezicht van Solidez is lid van de Nederlandse Vereniging van 

Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). 

 

 

 

 

3. RvT-leden en Directeur/bestuurder 
Alle RvT-leden zijn geselecteerd op basis van de uitgangspunten voor goed 

toezicht. Alle leden voldoen aan het gestelde profiel, de gestelde criteria en er is 

bij geen van de leden sprake van tegengestelde belangen. Statutair kan de RvT uit 

zeven leden bestaan. Bij aanvang van het jaar bestond de Raad van Toezicht uit 

vier leden. Met ingang van 02/03/2016 zijn dhr A. Droog en mw. A. Bloemendaal 

benoemd als lid van de RvT.  

 

Na het definitieve besluit tot afsplitsing van de Stichting Welzijn Renkum op 

14/06/2016 heeft de RvT mw. D. Brouwer aangesteld als directeur/bestuurder 

van de nieuwe stichting. Vanwege persoonlijke omstandigheden trad zij in 

augustus af. Op 24/8/2016 is mw. A. Bloemendaal afgetreden als lid van de RvT 

en aangesteld als directeur/bestuurder van de Stichting Welzijn Renkum om dit 

gat op te vullen. Mw. C.M.H.M. van Doormalen MCM was tot 01/10/2016 de 

directeur/bestuurder en zij werd met ingang van deze datum opgevolgd door 

mw. E. van der Zee. 

 

Samenstelling RvT per 31-12-2016: 

1) Dhr. T.A.M. van der Meer, voorzitter 

2) Dhr. B. Post, vicevoorzitter 

3) Mw. M.A.J. Peters 

4) Dhr. J.H.A.M. Hanssen 

5) Dhr. A. Droog. 

 

4. De leden van de Raad van Toezicht: hoofd- en nevenfuncties 
De Raad van Toezichtleden bekleedden de volgende hoofd- en nevenfuncties: 
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Naam Raad van Toezicht lid 

Hoofdfunctie Nevenfuncties 

Dhr. T.A.M. van der  Meer 

 Interimmanager en adviseur 
MeerWaarde Management 
en Advies 

 Programmacoördinator Stichting War 
Requiem - Bridge to the Future  

 Penningmeester Mr. F. Couvée-stichting  

 Secretaris/penningmeester 
Jeugdcultuurfonds Arnhem,  

 Voorzitter Muziektheater De Plaats,  

 Secretaris Stichting Oase Oosterbeek  

Dhr. B. Post 

 Adviseur en mede- 
eigenaar LINK, portfolio 
proces organisatie 

 Voorzitter bestuur van de Bouwsociëteit 
Arnhem 

 Lid van Lions Club Renkum 

 Lid D66 

Mw. M.A.J. Peters 

 Directeur Nederlandse 
Vereniging voor Cardiologie 

 Directeur bureau Cardiovas-
culair Opleidingsinstituut 

 Lid van de Wageningse Soroptimisten 
Club 

 Lid van het bestuur van de Stichting 
Gedragscode Medische Hulpmiddelen 

 Voorzitter bestuur Stichting Beheer 
Holland Heart House  

Dhr. J.H.A.M. Hanssen 

 Zelfstandige 
advocatenpraktijk Hanssen 
Ondernemingsrecht 

 Juridisch adviseur RvB en 
Facilitair Bedrijf ROC regio 
Amsterdam 

 Bestuurslid, secretaris vereniging 
recreatiepark en VVE 

 Begeleider, denktank Student Company 
HBO instelling 

Dhr. A.N. Droog 

   Regio FoodValley, secretaris 

en plaatsvervangend 

directeur 

   Secretaris-directeur Regio De Vallei 

   Voorzitter Scouting Lunteren 

 

5. Data benoeming, herbenoeming en rooster van aftreden 
RvT-leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen daarna 

maximaal één keer worden herbenoemd. Het rooster van aftreden ziet er als 

volgt uit: 

 

Naam 
In functie 

sinds 
Functie 2014 2015 2016 2017 

Dhr. T.A.M. van 

der Meer 
04/10/10 Vz 1/jaar 4 2/jaar 1 2/jaar 2 2/jaar 3 

Dhr. B. Post 22/10/12 Lid 1/jaar 3 1/jaar 4 2/jaar 1 2/jaar 2 

Mw. M. A.J. Peters 03/12/12 Lid 1/jaar 3 1/jaar 4 2/jaar 1 2/jaar 2 

Dhr. J.A.H.M. 

Hanssen 
03/08/15 Lid  1/jaar 1 1/jaar 2 1/jaar 3 

Dhr. A. Droog 02/03/16    1/jaar 1 1/jaar 2 

 

De heer Van der Meer heeft besloten om tussentijds terug te treden en zijn 

lidmaatschap van de RvT per 1 januari 2017 te beëindigen. 

 

6. Bezoldigingsbeleid 
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht Solidez is een onbezoldigde functie. 

De RvT-leden declareren eventueel gemaakte onkosten en ontvangen jaarlijks 

een kerstattentie van beperkte omvang.  

De bezoldiging van de directeur/bestuurder vond plaats op basis van de CAO- 

Zorg en Welzijn. Daarnaast ontving de directeur/bestuurder een vergoeding voor 

gemaakte onkosten.  

 

7. Vergaderfrequentie 
In 2016 vonden de volgende overleggen plaats:  

 De Raad van Toezicht is 12 keer bij elkaar geweest, en wel op 16/1, 2/3, 

10/3, 23/3, 18/4, 18/5,, 6/6, 24/8, 21/9, 17/10, 7/11 en 15/12.  Vanwege de 

veranderingen binnen de sector welzijn, het aanbestedingstraject binnen de 

gemeente Renkum, de afsplitsing van de Stichting Welzijn Renkum en de 

reorganisatie van het Service Bureau, is de RvT vaker bij elkaar gekomen dan 
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gebruikelijk. Ook is de RvT intensiever betrokken geweest bij alle 

veranderingen in de organisatie en bij de bestuurlijke overleggen met de 

gemeente Wageningen.  

 De auditcommissie is vier keer bij elkaar geweest op 22/3, 27/5, 9/9 en 2/11;  

 De remuneratiecommissie is in 2016 niet bijeen geweest in verband met het 

vertrek van de directeur/bestuurder mw. I. van Doormalen.  

 De benoemingscommissie m.b.t. de aanstelling van mw. van der Zee als 

nieuwe directeur/bestuurder is op 21/9 bij elkaar gekomen.  

  

Een deel van de RvT  nam deel aan de medewerkersbijeenkomst in november. De 

RvT is  een keer aanwezig geweest bij een vergadering van de OR/OV. En 1 keer 

bij een extra overleg van de OR. De RvT heeft dit jaar geen overleg gehad met de 

Cliëntenraad.. 

 

De directeur/bestuurder was bij de RvT-vergaderingen aanwezig. De RvT besprak 

voorafgaand aan de vergadering de diverse agendaonderdelen. De jaarplanning 

sloot aan op de in- en externe beleidscyclus en er werd onderscheid gemaakt 

tussen: 

 vaste agenda onderwerpen (notulen, actie- en besluitenlijsten, mededelingen 

en inhoudelijke en/of financiële (triaal)rapportages); 

 speciale agenda onderwerpen (Jaarrekening en Jaarverslag; Jaarplan en 

begroting; Interne risicobeheersing en –controle;  beoordeling 

directeur/bestuurder; aanstellen nieuwe bestuurder, afsplitsing Stichting 

Welzijn Renkum; opdracht accountant; de relatie met de belangrijkste 

opdrachtgevers en andere stakeholders, alsmede inhoudelijke thema’s); 

 speciale gelegenheden waar de aanwezigheid van de RvT van belang is 

(bijwonen OR-vergadering en medewerkersbijeenkomsten).  

 
 
 

8. Onderwerpen van intern toezicht en goedkeuringsbesluiten in 

2016 
De RvT onderscheidt drie type functies: toezicht houden op; adviseur van en 

werkgever van de directeur/bestuurder. De rol van ‘toezicht houden’ vervulde zij 

door al dan niet goedkeuring te verlenen aan beleid en plannen (toezicht vooraf) 

en door het functioneren van de organisatie en de directeur/bestuurder te 

monitoren (toezicht achteraf).  

De RvT nam de volgende besluiten:  

 De RvT heeft het financieel jaarverslag 2015 goedgekeurd; 

 De RvT heeft het inhoudelijk jaarverslag 2015 goedgekeurd; 

 De RvT gaf goedkeuring aan het besluit tot afsplitsing van de Stichting Welzijn 

Renkum en heeft een directeur/bestuurder aangesteld voor de nieuwe 

stichting (eerst mw. Brouwer, nadien mw. Bloemendaal). ;  

 Na het vertrek van mw. van Doormalen heeft de RvT mw. van der Zee 

aangesteld als directeur/bestuurder van Solidez; 

 De RvT gaf goedkeuring aan de plannen voor reorganisatie van het Service 

Bureau;  

 De RvT is akkoord gegaan met de begroting voor 2017. 

 

9. Voornemens RvT 2017 
De RvT wil meer kennis maken met de activiteiten. De afzonderlijke leden zullen 

daartoe af en toe een stage lopen bij een van de activiteiten. De RvT zal ook in 

2017 deelnemen aan een overleg met de OR. 

Gelet op de veranderende omstandigheden en de rol van de RvT zal de RvT haar 

bezoldiging nader beschouwen, daarbij rekening houdend met bestaande 

richtlijnen.. Door het vertrek van de heer Van der Meer met ingang van 1 januari 

2017 zal de RvT de verschillende taken en lidmaatschappen van de diverse 

commissies opnieuw rangschikken. 
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1. Bestuurlijk Jaarverslag 2016: een korte terug- en vooruitblik 

1.1.  Lokale samenwerking  

In Wageningen hebben we, naast deelname aan de domein-overleggen, ook 

actief geparticipeerd in diverse andere gremia en samenwerkingsverbanden. Met 

de Alliantiegroep geeft Solidez mede vorm aan de doorontwikkeling van het 

Startpunt en het Sociale Domein in het algemeen. Verschillende professionals 

leverden inzet in het Startpunt als toegangspoort tot zorg en ondersteuning. 

Door de integrale samenwerking is er een brede deskundigheid samengebracht 

waarmee antwoord wordt geboden op hulpvragen van bewoners. Er zijn korte 

lijnen naar onze specialistische diensten, zoals de Sociaal Raadslieden, 

bemoeizorg en Thuisbegeleiding. Er is een nieuw profiel opgesteld voor de 

startpuntmedewerker 2.0. waaraan vanaf december een invulling is gegeven 

vanuit het Algemeen Maatschappelijk Werk.  

Er wordt binnen het Startpunt tevens gewerkt aan een goede integratie met de 

verschillende vormen van informele hulp, zoals Home Start,  

Mantelzorgondersteuning en Respijtzorg . Dit zal in 2017 verder uitgewerkt 

worden. Ook de samenwerking tussen het Startpunt en de Huizen van de Wijk zal 

in 2017 verder worden versterkt omdat hier veel mensen op een  laagdrempelige 

manier met een hulp- of ondersteuningsvraag komen. Vanuit de Huizen van de 

Wijk worden hiervoor activiteiten geboden op het gebied van ontmoeting, sociale 

samenhang, participatie en begeleiding in groepsverband. Zo kunnen de Huizen 

van de Wijk functioneren als “satelliet-punten” voor het Startpunt. 

 

Op het gebied van opgroeien en opvoeden is met diverse werkgroepen een 

nieuw beleid ontwikkeld onder de noemer Kind Centraal wat zal leiden tot 

spreiding van de Voor en Vroegschoolse Educatie voorziening over alle 

peuterspeelzalen . Dit zal gevolgen hebben voor de functie van VVE consulent 

vanaf 2018.  

 

1.2. Regionale samenwerkingen 

In 2016 hebben we onderzocht of we met een aantal welzijnsorganisaties uit de 

regio een samenwerkingsverband aan kunnen gaan op gebied van de 

ondersteunende diensten en mogelijk zelfs kunnen komen tot een regionaal 

Service Bureau. De verkenning is uiteindelijk met 4 partijen voortgezet: Solidez, 

Forte Welzijn, Mozaïek en Malkander. Dit heeft geleid tot een intentieverklaring 

waarin we ontwikkelingsgericht willen samenwerken teneinde overheadkosten 

te verminderen en kennis en deskundigheid te delen voor hogere kwaliteit van 

dienstverlening. In 2017 zullen we samen werken aan het verkrijgen van het 

kwaliteitskeurmerk van Sociaal Werk Nederland. 

 

 1.3. Transformatie  

In 2016 hebben we verder ingezet op een kanteling van diensten waarbij we 

altijd oog houden voor wat mogelijk is voor en door de inwoners aansluitend  bij 

hun vragen en behoeften. Het behoort tot het vakmanschap van sociaal werkers 

om voelsprieten te hebben voor wat er leeft in de samenleving, in de wijken en 

straten. Ze bieden gelegenheid aan mensen om elkaar te ontmoeten, mee te 

doen en er voor elkaar te zijn. Sommige inwoners geven hier zelf vorm aan door 

met initiatieven te komen die we kunnen helpen realiseren, zoals de 

zorgcoöperatie, anderen hebben een steuntje nodig om mee te kunnen doen. In 

een tijd waarin veel beleid gericht is op zelfredzaamheid en eigen kracht houden 

wij ook oog voor de zeer kwetsbare inwoners bij wie dit echt ontbreekt en die 

dankzij het Sociaal Werk erbij blijven horen. Dat doen we door een breed en 

aansluitend aanbod met individuele professionele ondersteuning en met 

informele hulp en ondersteuning met inzet van vrijwilligers. Maar ook zorgen we 

voor een collectief aanbod voor ontmoeting en een situatie waarin men van 

waarde voor anderen kan zijn. Zo kunnen veel deelnemers van onze activiteiten 

iets terug doen als vrijwilliger. Deze win-win situatie brengt zingeving en een 

gevoel van ertoe doen.  
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1.4. Organisatorische veranderingen 

Er zijn grote veranderingen in de samenleving en in de rol van de overheid 

daarbij. Ook onze rol als Solidez is aan veranderingen onderhevig, alsmede de 

verwachtingen ten aanzien van onze dienstverlening. We organiseren steeds 

minder voor en steeds meer met bewoners samen. En er wordt steeds meer in 

samenhang en samenwerking met andere organisaties gewerkt.  

 

Onze interne organisatie is in 2016 ingrijpend veranderd. In Renkum is gekozen 

voor een proces van aanbesteding voor de dienstverlening vanaf 2017. Vanwege 

de risico’s die deze aanbestedingen met zich meebrachten hebben we moeten 

besluiten de organisatie halverwege het jaar te splitsen in Solidez Wageningen en 

Stichting Welzijn Renkum. Beide organisaties bleven gebruik maken van het 

gezamenlijke Service bureau en vielen onder één Raad van Toezicht.  

 

Het proces van aanbestedingen in Renkum heeft tot een teleurstellend resultaat 

geleid waarin de Gemeente Renkum gekozen heeft voor andere welzijn 

organisaties. Bewoners en organisaties in de gemeente Renkum kunnen vanaf 1 

januari 2017 bij Renkum voor Elkaar terecht voor jongerenwerk, welzijnswerk, 

maatschappelijk werk en vrijwilligerswerk. Renkum voor Elkaar is een 

netwerkorganisatie van vijf verschillende organisaties die, samen met de 

gemeente en inwoners, op verschillende terreinen samenwerken en het 

welzijnswerk vorm geven in de gemeente Renkum.  

We hebben als gevolg hiervan afscheid moeten nemen van onze medewerkers in 

de gemeente Renkum, van wie enkelen een plek hebben gevonden in de nieuwe 

organisatie. 

 

In Wageningen is in 2016 een open beleidsproces ingezet met inwoners, 

organisaties en ondernemers die hebben kunnen meepraten over het Sociaal 

Beleid vanaf 2018. Het is uniek dat velen hun input hebben kunnen leveren voor 

het nieuwe beleidskader Samen Wageningen. Voor de uitvoering hiervan zullen  

aanbestedingen worden uitgeschreven, waarbij wordt uitgegaan van duurzaam 

partnerschap en het belang van lokaal gewortelde organisaties. 2017 Is het jaar 

waarin het hele sociale veld opnieuw ingericht zal worden, een overgangsjaar 

waarin alle partijen gezamenlijk tot nieuwe voorstellen zullen komen in 

overeenstemming met het nieuwe beleidskader Samen Wageningen. Geheel in 

lijn met dit proces wenst de gemeente Wageningen keuzevrijheid voor haar 

inwoners. Daarom is de subsidierelatie met Solidez  door de gemeente 

Wageningen opgezegd per 1 januari 2018. Dit brengt grote onzekerheden en 

risico’s voor de continuïteit van dienstverlening door Solidez met zich mee. 

 

Door het wegvallen van de inkomsten van Renkum heeft ook Solidez haar 

ondersteunende diensten in het Servicebureau drastisch moeten inkrimpen.   

De maatregelen die we hebben uitgevoerd beschrijven we in paragraaf 4.2 op 

pagina  21 van dit document. Vanaf 1 oktober is er geen managementlaag meer 

in de organisatie.    

Er is hiermee een kostenreductie gerealiseerd van 28,4% op de overhead, 

overeenkomstig het reorganisatieplan. Hiermee faciliteren we tevens de 

doorontwikkeling van de resultaatverantwoordelijke teams en de overige 

transformatieopgaven. In 2017 zal een tijdelijke projectleider transformatie en 

informatie de teams bijstaan in de aanbestedingen.  

 

De ontwikkelingen die in 2015 in gang zijn gezet als onderdeel van het 

innovatienetwerk van de Thematranche Welzijn ‘In voor zorg’ zijn in 2016 verder 

tot wasdom gekomen. In dat kader verwijzen we u graag naar enkele resultaten 

van dit proces via de website: In voor Zorg_thematranche welzijn  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/deelnemers/Eindverslag%20TTWelzijn%20Solidez.pdf
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2.  Doelen en resultaten van dienstverlening 
 

2.1.  Inleiding 

In dit hoofdstuk presenteren we onze resultaten van dienstverlening in 2016. We 

gaan kort in op onze missie, visie, algemene doelen en kenmerken van 

methodisch handelen als belangrijk kompas voor ons handelen.  

 

2.2.  Missie, visie en dienstverlening 

 

Missie 

“Solidez creëert kansen, benut eigen kracht, initiatief en onderlinge 

betrokkenheid van de inwoners van Wageningen voor het versterken van welzijn 

en welbevinden”.  

Visie 

We geloven in de kracht van inwoners die zich inzetten voor elkaar en voor de 

samenleving. We zetten ons in om met elkaar de betrokkenheid bij de 

samenleving te versterken.  Niet iedereen beschikt over dezelfde mogelijkheden 

en kwaliteiten maar iedereen doet er toe en we zetten ons ervoor in dat iedereen 

mee kan doen. Dat doen we door mensen te stimuleren om van waarde te zijn 

voor elkaar. Daar word je blij van! 

Wij zijn aanwezig in de buurten en wijken van Wageningen, open en toegankelijk, 

ondersteunend, stimulerend en verbindend. We stimuleren dat inwoners mee 

willen en kunnen doen bij activiteiten voor en door inwoners. We bieden 

professionele hulp en ondersteuning waar nodig en een helpende hand waar 

mogelijk. Dat doen we niet alleen. We doen dit samen met de lokale netwerken 

en samenwerkingsverbanden. Samenwerken in de wijken en buurten van 

Wageningen en ook centraal in het Startpunt is van groot belang om elkaar te 

vinden en te verbinden in het belang van de inwoners van onze stad.  

Kernfuncties 

Voor de ordening en duiding van ons brede dienstverleningspakket 

onderscheiden drie kenfuncties: 

1) Versterken van buurten en burgers 

De dienstverlening wordt door burgers en professionals samen 

vormgegeven. De omvang van de vrijwillige inzet is nagenoeg gelijk aan de 

omvang van de professionele inzet.  

2) Bevorderen ‘Burgers voor burgers’  

De dienstverlening wordt in hoofdzaak door burgers vormgegeven . De 

professionals zijn er ter ondersteuning van de actieve burger. De omvang van 

de vrijwillige inzet bedraagt ongeveer 2/3 deel, de professionele inzet 1/3 

deel.  

3) Verlenen van professioneel advies en begeleiding 

In deze vorm van dienstverlening is de professional in direct contact met de 

inwoners, individueel om het eigen leven weer beter op de rit te krijgen of 

collectief ter ondersteuning van het realiseren van burgerinitiatief en – 

betrokkenheid.  

 

Doelstellingen (algemeen) 

De resultaten van onze inspanningen hebben betrekking op vijf landelijke 

maatschappelijke welzijnsdoelen (bron: SWN):  (1) Zelf- en samenredzaamheid;  (2) 

Leefbaarheid en sociale veiligheid; (3) Participatie; (4) Zorg voor elkaar en (5) 

Actieve, gezonde leefstijl. 

We sluiten vanuit onze visie en algemene maatschappelijke welzijnsdoelen aan 

op lokale doelen en beoogde resultaten door de dienstverlening concreet en op 

maat lokaal in te kleuren.  

 

Dienstverlening 

Onze dienstverlening is enerzijds gericht op de individuele burger en anderzijds 
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op de gemeenschap, het collectief. Problemen vormen in een aantal gevallen de 

start van een ondersteuningsproces. We buigen dat zo spoedig mogelijk om door 

uit te gaan van kansen en mogelijkheden. De drie kernfuncties worden via zeven 

type interventies gerealiseerd.  

 

Interventies 

We onderscheiden een 7-tal interventies die tezamen kunnen voorzien in een 

integraal aanbod van diensten (zie nevenstaande afbeelding).  

 

De basis van de doelstellingen van eigen regie, onderlinge betrokkenheid, 

initiatief en participatie ligt in de mogelijkheid tot (1) ontmoeten en verbinden. 

Vanuit die ontmoeting wordt zichtbaar wat er leeft en over welke ambitie en 

potentie individuele inwoners en/of het collectief beschikken. Van hieruit kunnen 

we ook handen en voeten geven aan (2) de vindplaats en signalering. Op basis 

daarvan kan de (3) begeleiding richting participatie activiteiten toenemen. Die 

kan ondersteunend zijn in de vorm van (4) vrijwillige inzet voor begeleiding 

(maatjescontacten) dan wel praktisch van aard zijn: (5) vrijwillige inzet voor 

alledaagse voorzieningen in en om huis.  

 

Als professionals de signalen van inwoners oppikken en samen met hen zoeken 

naar wat binnen hun mogelijkheden en talenten past leidt dit ertoe dat deze 

inwoners  maximaal mee kunnen doen, ieder op hun eigen niveau in begeleide 

activiteiten of als vrijwilliger voor anderen. Dit draagt in hoge mate bij aan de 

leefbaarheid, sociale samenhang, veiligheid, onderlinge betrokkenheid en 

participatie.  

Door er snel bij te zijn en te onderkennen wat iemand nodig heeft om mee te 

kunnen doen in de samenleving kan een aanpak op maat geboden worden.   

Nodig is een goede aansluiting op maatwerkvoorzieningen. We kunnen optimaal 

preventief werken als we door inzet van (6) het ondersteunen van burgerinitiatief 

dan wel het bieden van (7) directe, professionele begeleiding kunnen voorkomen 

dat maatwerkvoorzieningen ingezet moeten worden. We pleiten voor 

financiering van een basisinfrastructuur voor buurten en wijken waarin voorzien 

kan worden in de interventies 1 t/m 5 en de interventies 6 en 7 gefinancierd 

worden op basis van vraag en resultaat.  
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2.3. Samenvattende resultaten Wageningen 2016 

 

Onze resultaten zijn te definiëren door een combinatie van tel en vertel 

informatie. Onderstaande cijfers zijn tot stand gekomen door interne registratie 

en waarneming. We kunnen er vanuit gaan dat de aantallen die we registreren in 

onderstaand schema bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de 

zeven samenhangende interventies. Op de wijze waarop dit gebeurt wordt dieper 

ingegaan in de bijlage van het activiteitenverslag. In onderstaande tabel zien we 

de verschillen ten opzichte van 2015.  

 

De betekenis van Solidez voor de samenleving in enkele concrete cijfers: 

 

Interventie ‘Ontmoeting en verbinding’ 2015 2016 groei 

 

Gemiddeld aantal bezoekers per week in 
de accommodaties 

3000 3950 32% 

Aantal vrijwilligers betrokken bij 
laagdrempelige ontmoeting en participatie 

356 378 6% 

Interventie ‘Signalering en advies’ 

 Aantal (deels geschatte) beantwoorde 
vragen, gehele jaar, via laagdrempelig 
contact in buurten, wijken en op scholen 

25.000 21.500 -14% 

Geschatte bewuste 
doorverwijzingen/advisering 
netwerkpartners 

800 
Niet 

geteld 
 

Aantal inwoners in beeld i.v.m. 
(vermeende) overlast in de buitenruimte 
(zorgmijders, jongeren, specifieke 
huishoudens, buurtconflicten) 

176 
Niet 

geteld 
 

Interventie ‘Vrijwillige inzet voor begeleiding’ 

 Aantal door vrijwilligers begeleidde 

inwoners (t.b.v. opvoeding, studie, werk; 

bemiddeling, huishouding, formulieren, 

financiën, maatjescontact, respijtzorg, 

sport- en spelbegeleiding 

457 468 2% 

Aantal vrijwilligers die inwoners begeleiden 84 140 
67% 

 

Interventie ‘Vrijwillige inzet voor alledaagse zaken in en om huis’  

 

Aantal geleverde diensten in - en om huis 
(o.a. Plusbus voor ouderen en mensen 
met een beperking, maaltijden, klussen, 
alarmering e.d.) 

24.154 31.553 31% 

Aantal vrijwilligers t.b.v. diensten in en 
om huis 

48 55 15% 

Interventie ‘Ondersteunen (bewoners)initiatief’ 2015 2016 groei 

 Aantal bewonersinitiatieven en 
evenementen mede ondersteund door 
Solidez (niet gecorrigeerd voor mogelijke 
betrokkenheid meerdere diensten) 

89 94 6% 

Interventie ‘Directe, professionele ondersteuning inwoners’ 

 

Aantal professioneel ondersteunde 
trajecten (vve groep/vve thuis; 
psychosociaal; juridisch; huishouding; 
trajectbegeleiding; mantelzorgonder-
steuning; matching van vraag en aanbod) 

2.150 2063 -4% 

Interventie ‘Participatie’, Doelgericht bereik via participatie, begeleiding en vrijwillige inzet 

 Aantal direct bereikte inwoners niet 
gecorrigeerd voor mogelijke meervoudig 
'meedoen' (via participatieactiviteiten 
algemeen; sportparticipatie; ouder/kind 
participatie; ondersteuning/begeleiding) 

9.300 10.000 8% 

Gecorrigeerd bereik, uitgaande van 30% 
overlap 

6.500 6.666 3% 

Aandeel van de bevolking in % 
gecorrigeerd bereik 

17% 17,6% 4% 

Aantal structurele vrijwilligers, niet 
gecorrigeerd voor mogelijke inzet op 
meerdere diensten 

488 573 17% 

Aantal structurele vrijwilligers, na 
correctie (15%) voor inzet op meerdere 
diensten 

414 487 18% 

Aantal incidentele vrijwilligers 202 215 6% 

Aantal donateurs/ ambassadeurs/ 
vrienden van (o.a. Plusbus Wageningen) 

154 164 6% 

Aantal stagiaires die bijdroegen via een 
leer- werk- en/of onderzoekstraject 

80 73 -9% 



 

P a g i n a  1 4  

 

Supportfunctie 2015 2016 groei 

 

Gerealiseerd support voor 
organisaties/samenwerkingspartners 
(advisering, klussen; matching vrijwilligers; 
casemanagement; wijkbezoek; monitoring 
overlast e.d.)  

344 285 -17% 

Aantal medegebruikers (formele en 
informele organisaties, initiatiefgroepen) 
van de accommodaties 

170 187 10% 

 

Meest opvallende ontwikkelingen  

1. ‘Ontmoeten en verbinden’: Het gebruik van de huizen van de wijk en de inzet 

van vrijwilligers is in 2016 wederom verder gestegen 

2. ‘Signaleren en doorverwijzen:. Er komen ook bij de Huizen van de Wijk veel 

vragen binnen die direct opgepakt worden of doorverwezen. Aantallen 

doorverwijzingen vanuit de Huizen van de Wijk zijn niet geregistreerd.  

3. De ‘Vrijwillige begeleiding van inwoners’ is opnieuw spectaculair gestegen 

met 67%. Dit is mede te danken  aan een toename van het aantal begeleide 

gezinnen bij Home Start. Dit betreft veel vluchtelingengezinnen.  

4. Het aantal bewonersinitiatieven groeit gestaag door. Inwoners voelen zich 

steeds meer betrokken bij hun buurt en het wordt steeds vanzelfsprekender 

om er zelf iets te ondernemen ten behoeve van anderen. Dit is een mooie 

ontwikkeling. Veel van deze initiatieven blijven behoefte hebben  aan 

‘gepaste’ professionele ondersteuning. 

5. De directe(individuele) professionele ondersteuning van inwoners neemt 

verder af. Dit komt doordat mensen met een individuele hulpvraag waar  

mogelijk geholpen worden door hen toe te leiden naar groepsactiviteiten 

waarin ze de mogelijkheid hebben mee te doen en iets voor anderen te 

betekenen. Deze preventieve aanpak werkt. Inzet van het Algemeen 

Maatschappelijk werk is dan ook deels gericht op groepsactiviteiten. De 

vraag naar Maatschappelijk Werk komt deels rechtstreeks van de inwoner 

met een hulpvraag, deels komt deze binnen via het Startpunt. Het 

Startpuntteam probeert hulpvragen waar mogelijk zelf op te pakken of door 

informele hulp op te lossen. Dit kan in de toekomst het aantal concrete 

hulpvragen verder doen afnemen. 

6. ‘Participatie, doelgericht bereik’: We bereikten 17,6% (was 17%) van de 

inwoners in de gemeenten Wageningen. Zowel het aantal structurele 

vrijwilligers (440, was 414)  als het aantal incidentele vrijwilligers (215, was 

202) nemen toe en het wordt steeds vanzelfsprekender dat inwoners van tijd 

tot tijd de handen uit de mouwen steken ten behoeve van buurt of 

samenleving. Er is ook een steeds groter aantal inwoners dat een beroep 

doet op extra begeleiding en ondersteuning in het vinden van een zinvolle 

dagbesteding. 

7. Supportfunctie: Er zijn steeds meer groepen (formeel en informeel) die mede 

gebruik maken van de Huizen van de Wijk zodat ze echt van de wijk worden.  

 

Algemene ontwikkelingen 

Wekelijks worden 32 % meer bezoekers ontvangen in de Huizen van 

de Wijk ten opzichte van 2015, of het gaat om gerichte hulp en 

advies, op zoek naar een zinvolle dagbesteding of gewoon voor de 

gezelligheid van een kop koffie en wat aanspraak.  
Veel mensen die buiten het arbeidsproces staan voelen de behoefte aan een 

alternatieve invulling van hun dag die ze bij ons vinden in de vorm van 

activiteiten of vrijwilligerswerk. Deze twee lopen sterk in elkaar over en bij veel 

activiteiten doen bezoekers zelf actief mee door hun talenten in te zetten. Hierbij 

is enige mate van professionele  begeleiding gewenst om dit te ondersteunen en 

in goede banen te leiden. Een deel van de bezoekers/deelnemers kennen een 

zware (GGZ) problematiek. Ook zij  doen mee, als deelnemer en als vrijwilliger en 

dit vraag in veel gevallen  professionele begeleiding. Deze wordt soms 

beschikbaar gesteld in de vorm van een Wmo- indicatie voor dagbesteding, maar 

er blijft ook een groep “tussen wal en schip” vallen. Zonder indicatie zijn er 

feitelijk geen middelen voor de begeleiding van deze groep en wordt de bezetting 

te krap waardoor we momenteel niet iedereen de begeleiding kunnen geven die 

ze nodig hebben. We pleiten er daarom voor om deze activiteiten als 

basisvoorziening in te zetten zodat bespaard kan worden op de indicaties en we 

iedereen zonder aanziens des persoons kunnen opvangen en begeleiden.   
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Het aantal stagiaires is wat afgenomen, maar blijft met 74 onverminderd hoog. Zij 

leveren een belangrijke bijdrage aan de resultaten. Als organisatie dragen we bij 

aan een verbetering van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt 

voor de sociaal professional.  

We proberen actief de doorstroom van mbo naar hbo te stimuleren, omdat de 

werkgelegenheid op mbo-niveau zal dalen, zeker op de lagere niveaus. Naast 

praktijkopleider voor het toekomstige vakmanschap zijn we ook een belangrijke 

leeromgeving voor studenten van de lagere niveaus, die in onze leerpraktijk de 

algemene sociale competenties ontwikkelen. We ondersteunen ze in een 

keuzeproces gericht op het ontdekken en benutten van talenten enerzijds en 

anderzijds in het motiveren van een keuze voor een studierichting die perspectief 

op werk biedt.  

 

Klanteffect onderzoek 

In 2016 liet Solidez onderzoeksbureau Qr,ne niet alleen de klanttevredenheid 

onderzoeken, maar ook de ervaren opbrengst van de diensten en activiteiten in 

termen van ‘klanteffect’. En wel op vijf ‘primaire welzijnsdoelen’: Gezonde 

leefstijl, Leefbaarheid en veiligheid, Participatie, Zelfredzaamheid, en eigen 

kracht en Zorg voor elkaar. De 427 respondenten staan garant voor een 95% 

betrouwbaarheid voor de volledige groep klanten. Zij gaven ons een gemiddelde 

waardering van 8,5 (t.o.v. 8,1 in 2015), ruim boven het gemiddelde van de laatste 

tien onderzoeken bij soortgelijke organisaties . De waardering geldt over de hele 

linie van diensten van Solidez. Respondenten geven aan te ervaren dat Solidez 

medewerkers afspraken nakomen en klanten serieus nemen. Daarnaast vinden 

ze de sfeer tijdens de contacten positief, vinden ze het prettig dat ze op iemand 

kunnen terugvallen als ze met iets zitten en zeggen ze op weg te worden 

geholpen met goede informatie en adviezen. Dit sluit aan bij Welzijn nieuwe stijl 

en de kantelingsgedachte, bewegingen die beide uitgaan van zelfregie van 

mensen, eigenaarschap en betekenisvol meedoen.  

Een respondent: “Door de medewerkers heb ik het idee er niet alleen voor te 

staan”.  

De publieksversie van dit onderzoek vindt u op onze website: Van waarde zijn. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.solidez.nl/shared/content/uploads/2017/02/Qrne_solidez_klanteffectmeting_2016_def.pdf
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Globale resultaten 2016 
In de gemeente Wageningen realiseerden we met een inzet van 45.218. 
productieve uren (62 medewerkers, 40,3 fte) de volgende globale resultaten: · 
 Algemeen:  

- We hadden met zo’n 6660 unieke inwoners (was 6500) regelmatig 

contact. We gaven informatie, boden advies en/of begeleiding of zij 

deden mee aan activiteiten en/of cursussen;   

- Er waren 487 (was 414) vrijwilligers die permanent of met regelmaat 

betrokken waren bij de dienstverlening en 215 vrijwilligers waren meer 

incidenteel betrokken. Daarnaast waren er 73 stagiaires (was 80); 

- In onze accommodaties vonden ruim 141.700 (was 140.640) 

drempeloverschrijdingen plaats. Een deel van de bezoekers komt 

dagelijks of wekelijks, anderen enkele keren per maand of per jaar;  

- We ondersteunden 94 burgerinitiatieven (was 63) en waren betrokken 

bij diverse evenementen; een toename van bijna 50%!   

 Buurtbemiddeling: We waren met 10 vrijwilligers betrokken bij 26 casussen 

(was 27); Buurtbemiddelaars hebben actief geholpen om in contact te treden 

bij burenruzies/communicatiegeschillen. 

 Thuis Wonen:  

- 38 vrijwilligers bezorgden 24.268 maaltijden voor 191 klanten in Renkum 

en Wageningen samen. We realiseerden voor 110 ouderen 

alarmapparaten (was 138);  

- Er werden door 25 vrijwilligers ruim 6422 (was 6.040) ritten met de 

Plusbus gereden voor 148 leden. We zien weer een stijging van het 

aantal donateurs (164, was 154);  

 Mantelzorg: Er waren 466 mantelzorgers in beeld (was 462), waarbij er 70 

uitschrijvingen waren en 74 nieuwe inschrijvingen; 12 vrijwilligers 

verzorgden in 13 situaties een of meerdere malen respijtzorg; er vonden 120 

huisbezoeken plaats en we werkten met 50 organisaties samen.  

 Wmo: We begeleidden 75 inwoners  in de thuissituatie en 41 deelnemers in 

dagbesteding met indicatie (Wmo), ca 50 deelnemers zonder indicatie 

(zorgmijders en mensen die geen indicatie willen maar wel onder die 

doelgroep vallen, verwarde personen, ongedocumenteerde vluchtelingen, 

kwetsbare en reguliere vrijwilligers met een doel, ambitie of 

begeleidingsvraag die niet te maken heeft met hun vrijwilligerstaken). 

Daarnaast ca. 12 ouderen met dementie, specifieke begeleidingsvraag en 

activeringsbehoefte. 

 Maatschappelijk Werk: We hebben 250 mensen met psychosociale 

problemen behandeld (was 274) van meer of minder ernstige omvang. We 

hielden 201 spreekuren in vier verschillende locaties, er waren 4 

groepsgerichte trainingen op gebied van rouwverwerking, assertiviteit en 

KiK. We waren met 2 medewerkers voor 16-20 upw aanwezig in het 

Startpunt.  Solidez heeft in het kader van Bemoeizorg 42 dossiers behandeld. 

Sommige kortdurend omdat na een kort onderzoeken kon worden verwezen 

naar netwerkpartners. Andere intensief en langdurig vanwege complexe 

meervoudige problematiek en/of zorgontwijkend gedrag. 

 Sociaal Raadslieden: We beantwoordden zo’n 2390 vragen van sociaal 

juridische aard voor bijna 1006 burgers (was 1200). We werkten preventief 

bij schuldenproblematiek en armoedebestrijding, maar ook bij meervoudige 

complexe problematiek, waarbij we een belangrijke schakel in de 

hulpverlening waren; 

 Opvoeden en opgroeien:  

- VVE-consulenten begeleidden 108 (was 114) kinderen met risico op 

taalachterstand en/of problemen van sociaal emotionele aard, een 

aantal van hen werden in de thuissituatie begeleid; van hen heeft 98% 

vooruitgang laten zien bij de tweede toets. 

- 12 ouders (was 8) waren actief betrokken bij kinder- en 

tienerparticipatie en 29 vrijwilligers begeleidden  gemiddeld ruim 165 

(was 200) kinderen en tieners per week in twee wijken. (Zuid en 

Midden); Daarnaast werden er veel kinderen bereikt met incidentele 

activiteiten. 

- Home Start (+): 43 Vrijwilligers (was 39) begeleidden 131 kinderen uit 64 

gezinnen, (was 46) in het kader van opvoeden en opgroeien, Er zijn 14 

nieuwe vrijwilligers geschoold.  

 Jongerenwerk/JIP:  

- We stonden met zo’n 175 jongeren op straat in nauw contact;  

- 275 jongeren kregen algemene voorlichting, informatie en advies,  
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- we hadden met 83 jongeren individuele gesprekken,  

- ruim 287 jongeren kregen budgetadvies via school,  

- bij 150 jongeren zijn serieuze zorgen geconstateerd (was 165); 15 

jongeren zijn begeleid. In slechts 3 gevallen kon dit met  

schuldhulpverlening opgelost worden;   

- Het aantal bezoekers van ’t Oude Bijenhuis is gestegen tot ruim 20 

jongeren per dag.  

 Jongerenraad: 9 actieve jongeren kwamen 19 keer bij elkaar waarvan 12 keer 

met de gemeente. Ze gaven in 2 zaken advies en waren nauw betrokken bij 

Samen Wageningen.  

 Via het Klussenatelier werd deels grootonderhoud voor de Hoge Born en 

deels tuinonderhoud voor particulieren (ouderen die dit zelf niet meer 

kunnen) uitgevoerd. Daarnaast zijn er fietsen opgeknapt en afgeleverd bij 

het COA. Er werd door 24 trajectdeelnemers voor 6 maatschappelijke 

organisaties 285 klussen verzorgd; 

 Sportbuurtwerk: 32 (vrijwillige) sport en spelcoaches bereikten samen zo’n 

2500 kinderen/tieners en enkele ouderen (was 2000). Van de vrijwillige  

jongeren zonder startkwalificatie en/of werk zijn 25 opgeleid tot 

sportcoaches, 30 van hen stroomden door naar een reguliere opleiding en 2 

naar een baan. Daarmee bereikt het sportbuurtwerk een dubbele 

doelstelling in het bereiken van een gezonde en actieve leefstijl voor 

kinderen en in het kansen bieden in leerwerk trajecten aan jongeren.  

 We realiseerden voor 16 zeer kwetsbare burgers een maatjescontact en 113 

burgers met een vluchtelingenachtergrond namen deel aan onze collectieve 

voorzieningen;   

 Er waren 187 ( was 170) medegebruikers (informele en formele organisaties 

en initiatieven) van onze accommodaties.  

 

Inzet van uren door professionals en vrijwilligers 

We hebben al deze prestaties tot stand gebracht met de inzet van 63 

medewerkers, 440 structurele vrijwilligers en 215 incidentele vrijwilligers. 

Gemiddeld werken voor iedere professional 7,6 vrijwilligers structureel 

en ruim 3 incidenteel. Hiermee vergoten we onze slagkracht aanzienlijk.  

 
 

Grafiek: inzet professionals en vrijwilligers 

 

In 2016 bestond de professionele inzet uit 45.218  productieve uren. De verdeling 

over de drie hoofddoelen was als volgt: 

 

 

versterken van 
buurten en burgers 

Burgers voor 
burgers 

advies en 
begeleiding Totaal in 2016  

27121 8781 9317      45.218  

60% 19% 21% 100% 
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Realisatie ureninzet Wageningen totaal gepland gerealiseerd 

Domein 5: leefbaarheid en Sociale veiligheid     

Leefbaarheid Oost/Stadsatelier 2.076                1.921  

Leefbaarheid Zuid/Nude 2.583                2.686  

Leefbaarheid Midden/Pomhorst 2.334                2.045  

Buurtbemiddeling/ZOS Wageningen 458                    390  

Klussenatelier 1.450                1.615  

subtotaal: 8.901                8.656  

Domein 6: Kansrijk opgroeien     

VVE-consulentschap Spelenderwijs Wageningen 5.271                5.138  

Homestart Wageningen 688                    792  

Doorstart Wageningen 382                    433  

Kinder en Tienerparticipatie 1.076                1.147  

Jongeren participatie Buitenruimte 468                    385  

Jongerenparticipatie Binnenruimte  1.618                2.444  

Budgetbeheersing jongeren Wageningen 275                    106  

Jongerenraad Wageningen 195                    145  

subtotaal: 9.973              10.588  

Domein 7: ouder worden     

Ouderenparticipatie Wageningen 3.138                3.079  

subtotaal: 3.138                3.079  

Domein 8: inkomensbeleid en schuldhulpverlening     

SR SHV Wageningen 1.849                2.083  

subtotaal: 1.849                2.083  

Domein 9: Ondersteuning vrijwilligerswerk     

Maatjesproject Wageningen 95                      95  

subtotaal: 95                      95  

Domein 10: Ondersteuning Mantelzorg     

Steunpunt Mantelzorg en BOS Wageningen 1.619                1.539  

VPTZ Wageningen 153                    175  

Contact houden 153                    146  

Maatje op maat (Odensehuis) 191                    174  

subtotaal: 2.116                2.033  

Domein 11: Gezondheidsbeleid     

JIP Wageningen 497                    529  

Sport en beweeg interventies 1.222                1.653  

AMW Wageningen 4.125                4.534  

SMW VO Wageningen 363                    327  

Bemoeizorg Wageningen 1.108                    835  

subtotaal: 7.315                7.878  

Domein 12: Gehandicaptenbeleid     

Thuis Wonen: Maaltijdservice en alarmering 1.289                1.037  

Plusbus Wageningen 806                1.019  

subtotaal: 2.095                2.056  

Domein 13: Vluchtelingenbeleid     

Vluchtelingenparticipatie Wageningen 153                    147  

subtotaal: 153 147                    

Overig     

Patrimonium 0                    155  

Kookatelier 967                    919  

Participatie Startpunt 726                    796  

Individuele begeleiding thuis 5.069                4.167  

Begeleiding in groepsverband 1.974                2.167  

Middendoor 85                      86  

Projecten 260 313 

subtotaal: 9.081                8.603  

totaal: 44.716              45.218  
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Foto: cover van het boek van Sportbuurtwerker Mennold 

Phelipa over zijn methodiek ,uitgebracht in 2016. 

Nadere toelichting urenverdeling   

 

We hebben iets meer uren geleverd dan gepland. De dienstverlening aan onze 

klanten staat binnen de organisatie voorop. Hierin wordt veel samengewerkt met 

formele en informele partijen, met zorgaanbieders binnen het Startpunt en met 

individuele inwoners.   

 

Er is veel samenwerking tussen diensten in het individuele en het collectieve 

domein. Zo vindt het maatschappelijk werk plaats vanuit de huizen van de wijk en 

opereren  de medewerkers en vrijwilligers steeds meer op het snijvlak van 

individueel en collectief door waar mogelijk mensen met een individuele 

hulpvraag te betrekken bij groepsactiviteiten. Door deze integrale manier van 

werken wordt een scheiding tussen de domeinen steeds meer als “kunstmatig” 

ervaren. Een tekort aan uren in het ene domein wordt gecompenseerd door een 

overschot aan uren in het andere domein. 

 

Een duidelijke ontwikkeling is zichtbaar richting informele vormen van hulp, zoals 

Home Start en Mantelzorgondersteuning. Er wordt een steeds groter beroep op 

deze vormen van hulp gedaan, die als laagdrempelig worden ervaren. Het kan 

ook naast formele vormen van hulp ter ondersteuning ingezet worden. 

Maar niet voor iedereen kan een beroep gedaan worden op vrijwilligers. Er blijft 

een groep zeer kwetsbare inwoners met meervoudige en complexe problematiek 

voor wie professionele begeleiding noodzakelijk is . Via het Startpunt of evt. 

Kernteam zorgen we voor de juiste doorgeleiding, indicaties en hulp. 

 

Het grote verschil in ingezette uren op het jongerenwerk binnen kan worden 

verklaard doordat er uren van andere vormen van jongerenwerk op deze post 

zijn  geschreven. Het totaal aantal uren op jongerenwerk komt wel overeen met 

de geplande uren.
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3. Resultaten van dienstverlening Regionale WMO- diensten  

 
3.1. Inleiding 
 

Solidez heeft in 2016 diverse Wmo-diensten geleverd en een enkele cliënt 

ondersteund in het kader van de Wlz. In dit hoofdstuk presenteren we deze 

inspanningen in aansluiting op de verantwoordingsverplichting aan de gemeente. 

.  

 

3.2. Wmo Begeleiding individueel of in groepsverband 2015 

 

3.2.1. Dienstverlening WMO  

Capaciteit, productie en personeel 

Aantal personeelsleden in loondienst per einde 

verslagjaar totaal 
63 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde 

verslagjaar totaal  
40,3 

Bedrijfsopbrengsten 

WMO budget Wageningen /Renkum €242.159 

Overige bedrijfsopbrengsten uit subsidies en overig € 2765.589 

Totaal bedrijfsopbrengsten per jaar € 3507.702 

 

Werkgebied: Gemeente Renkum en gemeente Wageningen 

De omzet Wmo is aanzienlijk lager dan begroot (€ .83.000) Er zijn met name in de 

gemeente Renkum minder cliënten doorverwezen naar Solidez. Op het product 

hebben we te maken gehad met een lagere bezetting door langdurig zieke 

medewerkers waardoor er minder cliënten aangenomen zijn 

 

 

 

 

Typering doelgroep: inwoners met een WMO indicatie voor individuele 

begeleiding’ of ‘begeleiding in groepsverband’ vanwege matige of ernstige 

beperking op het gebied van: sociale redzaamheid; probleemgedrag; psychisch 

functioneren; geheugen- en oriëntatiestoornissen.  

 

Begeleiding groepsverband (inclusief onderaannemerschap) WMO  

Aantal cliënten per einde verslagjaar  32 

Aantal cliënten gedurende verslagjaar 42 

Productie 

Aantal dagdelen dagactiviteit in verslagjaar totaal  

Personeel personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar  

Aantal van totaal 4 

Aantal FTE  1,91 

 

Individuele begeleiding (Ambulante thuis begeleiding,) WMO  

Aantal cliënten per einde verslagjaar  
 

Aantal cliënten gedurende verslagjaar 75 

Aantal cliënten WMO Jeugd 2 

Productie 

Aantal (gedeclareerde contact-) uren in verslagjaar totaal 4167 

Personeel personeelssleden in loondienst per einde verslagjaar  

Aantal van totaal 6 

Aantal FTE  3,27 
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4. Resultaten van bedrijfsvoering 

 
 

4.1.  Inleiding 
 

In dit Jaardocument doen we verslag van enkele algemene ontwikkelingen en 

veranderingen in onze organisatie en staan we kort stil bij de performance van 

het bedrijfsonderdelen ‘Interne Service’ en ‘Financiën en Controle’. Ook is er 

aandacht voor het Jaarverslag van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. 

  

4.2.  Solidez als organisatie 

 

2016 Stond in het teken van de splitsing van de organisatie in twee 

onafhankelijke stichtingen: Solidez en Stichting Welzijn Renkum. Op 14 juni 2016 

is Solidez afgesplitst van de Stichting Welzijn Renkum. Mw. D. Brouwers werd 

directeur-bestuurder van de nieuwe stichting. Kort daarna werd bekend dat de 

Stichting welzijn Renkum niets werd gegund in de aanbestedingen. Door het 

wegvallen van de inkomsten uit Renkum moest een bezuiniging worden 

gerealiseerd van 28,4 % op de overhead. In september werd een 

reorganisatieplan voor het Servicebureau van Solidez vastgesteld. Dit leidde tot 

een reductie van 4 fte, reductie van kosten en een investering in de kwaliteit. 

Voor enkele medewerkers betekende dit dat zij boventallig werden waardoor we 

afscheid van hen hebben moeten nemen, voor anderen verminderde de 

arbeidsomvang . Een deel van de werkzaamheden, zoals op gebied van 

communicatie en kwaliteit, is overgeheveld naar het primaire proces en zal door 

de zelforganiserende teams zelf uitgevoerd gaan worden. Hierdoor is de 

werkdruk aanzienlijk toegenomen.  

 

We namen afscheid van de directeur bestuurder Ien van Doormalen. Esther van 

der Zee trad per 1 april 2016 in dienst als manager Wageningen en volgde per 1 

oktober 2016 de directeur bestuurder op. De managementfunctie kwam 

daarmee te vervallen. Ook in 2016 is het mogelijk geweest om de teams te 

begeleiden met een in- en  externe coach via de welzijnstranche ‘In voor Zorg’ 

richting zelforganisatie. 

 

Sinds 01-10-2016 is de organisatie opgebouwd volgens onderstaande afbeelding: 
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4.3. Innovatie 

 

Solidez speelt voortdurend in op veranderingen in de samenleving en op vragen 

vanuit de samenleving.  

Innovatie vinden we essentieel voor ons voortbestaan en dit doen 

we door een continu verbeterproces in onze werkwijze, door nieuwe 

samenwerkingen aan te gaan en door goed te luisteren naar wat 

van ons gevraagd wordt.  
 

We werken niet alleen samen met veel verschillende organisaties, maar ook met 

inwoners en ondersteunen steeds meer bewonersinitiatieven vanuit de Huizen 

van de Wijk. Deze zijn echt van de wijk, veilige plekken waar mensen binnen 

kunnen lopen voor gezelligheid, ontmoeting of ondersteuning. We vangen steeds 

meer mensen op die zorgmijdend, verward, eenzaam of hulpbehoevend zijn, 

maar niet in aanmerking komen voor een indicatie voor ‘maatwerk’. Via de 

diverse ‘ateliers’ bieden wij deze mensen een zinvolle vorm van dagbesteding. 

We richten ons op de ontwikkeling van talenten, kansen en mogelijkheden van 

onze klanten en bieden hulp zo licht als mogelijk, maar zo zwaar als nodig en 

waarbij we stevig inzetten op preventie. Van uitvoerend transformeren we steeds 

meer naar coördinatie van vrijwilligers die we ondersteunen om ondersteuning 

aan bewoners te bieden. Hierbij zien we regelmatig dat mensen die eerder hulp 

van ons ontvingen, vervolgens zelf als vrijwilliger iets voor anderen betekenen.  

 

Vanaf 2017 bereiden we ons voor op de uitwerking van het nieuwe beleidskader 

van Samen Wageningen en gaan we de vertaalslag maken naar ons aanbod van 

vernieuwende dienstverlening binnen de vier clusters: ‘Verbinden en 

Ontmoeten’; ‘Signaleren en informeren’; ‘Vraaggerichte hulp en ondersteuning’ 

en ‘Meedoen en initiatieven’.  

 

4.4. Medezeggenschap 

 

4.4.1. Jaarverslag Cliëntenraad 2016  

Afgelopen jaar was een memorabel jaar voor Solidez en daarmee ook voor de 

Cliëntenraad.  

De Cliëntenraad heeft aandachtig de beleidsontwikkelingen binnen Solidez 

gevolgd, in het bijzonder het ‘Voorgenomen besluit tot splitsing van Solidez’ en 

de te verwachten kwaliteit van de dienstverlening die dit met zich mee zou 

brengen. De Cliëntenraad is tot het oordeel gekomen dat een splitsing recht doet 

aan het kunnen blijven beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de aan 

cliënten te verlenen zorg en diensten. In maart heeft de Cliëntenraad dan ook 

positief ingestemd met de voorgestelde splitsing. 

 

De noodzakelijke veranderingen die hebben plaatsgevonden hebben veel van het 

personeel gevergd. De Cliëntenraad heeft met genoegen geconstateerd dat het 

veranderend aanbod van diensten zonder al te veel gevolgen voor 

cliënten/burgers heeft plaatsgevonden en spreekt haar waardering uit voor de 

extra geleverde inzet van directie, managementteam en het personeel. 

 

De onderwerpen waarover de Cliëntenraad meegedacht heeft en/of adviezen 

gegeven heeft:  

 de ontwikkelingen en reorganisatie binnen Solidez; 

 het Wmo- beleid binnen de Gemeenten Wageningen en Renkum;  

 het beoogde aanbod van Solidez, in het bijzonder de vele initiatieven in 

samenwerking met burgers en de verdere ontwikkeling van de wijkteams; 

 diverse rapportages en verslagen; 

 regelmatig overleg met directeur-bestuurder en de overdracht van Ien van 

Doormalen naar Esther van der Zee; 

 kennismaking met de wijkteams; 

 de toekomstige opzet en werkwijze van de Cliëntenraad in de zich wijzigende 

organisatie;  

 regionale en landelijke ontwikkelingen.  

 

De Cliëntenraad heeft nog steeds een minimale bezetting en is daarmee 

onvoldoende in staat haar taken in de breedte voldoende uit te diepen. Het blijkt 
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in de praktijk al jaren lastig vrijwilligers enthousiast te maken voor het werk van 

de cliëntenraad.  

 

Samenstelling Cliëntenraad Solidez  

Peter Liebeek Voorzitter 

Marina de Vries  Lid 

 

De toekomst 

De splitsing van Solidez en de maatschappelijke ontwikkelingen hebben 

geresulteerd in een beoogde structurele wijziging in de opzet van de 

belangenbehartiging van de cliënten/burgers in de Solidez organisatie. 

Met instemming van de Raad van Toezicht zal per 1 januari 2017 de 

‘Cliëntenraad’ overgaan in een ‘klantcontactgroep’ om daarmee sneller en 

directer de kwaliteit van de dienstverlening van Solidez, zoals die door betrokken 

burgers ervaren wordt, te kunnen toetsen en monitoren. Dit met als doel dat er 

tussen burgers die gebruik maken van de diensten en de directie een bredere 

betrokkenheid en meer directe inspraak over en weer mogelijk is.   

 

De doorgevoerde splitsing van Solidez en de beëindiging van de dienstverlening 

in de gemeente Renkum heeft Marina de Vries doen besluiten om haar 

werkzaamheden in de Cliëntenraad te beëindigen. De Cliëntenraad is haar 

erkentelijk voor haar inzet de afgelopen jaren.  

De Cliëntenraad spreekt tevens haar dank uit over de prettige en constructieve 

samenwerking die zij jarenlang met Ien van Doormalen mocht hebben. Het is 

goed dat ook met Esther van der Zee de afgelopen periode een open en positief 

kritische samenwerking is ontstaan.  

In 2017 zal dit verdere voortgang krijgen en zullen waar mogelijk meer 

ontmoetingen plaatsvinden tussen de klantcontactgroep en het werkveld.  

 

Namens de Cliëntenraad Solidez 

Peter Liebeek, Voorzitter  

Januari 2017 

4.4.2 Jaarverslag Ondernemingsraad 2015 
 
Samenstelling van de OR: 

Samenstelling OR Solidez  

Ellen Buikema Voorzitter 

Donovan Wever Waarnemend voorzitter 

Bert Corton afgetreden als lid in juni 2016 

Jessica van den Adel afgetreden als lid in juni 2016 

Francis van Dusseldorp lid tot september 2016, daarna lid PVT 

Stichting Renkum 

 
Algemeen:  
2016 stond in het teken van de splitsing van Solidez voor Renkum en 
Wageningen, de aanbestedingen in Renkum en de reorganisatie van het 
Servicebureau.  Een deel van het jaar 2016 is de bezetting mager geweest 
vanwege zwangerschapsverlof van Jessica en Ellen, ziekteverlof van Ellen en 
aftreden van Bert vanwege persoonlijke omstandigheden. Desondanks kon de OR 
onder leiding van Donovan zijn werk voortzetten. 
In april was de OR betrokken bij de procedure om Esther van der Zee als manager 
Wageningen en beoogd bestuurder Solidez Wageningen aan te stellen. De keuze 
voor aanstelling van Esther werd in samenwerking met diverse collega’s vlot 
gemaakt. Ook de aanstelling in oktober tot bestuurder Solidez Wageningen werd 
ondersteund door de collega’s en daarom ook positief geadviseerd door de OR. 
 
De OR was nauw betrokken in het proces rondom het voorgenomen besluit tot 
splitsing van Solidez Wageningen en Renkum. Gezien de omschreven noodzaak 
(bij wegvallen van activiteiten in Renkum kon de gehele organisatie omver 
getrokken worden vanwege onvoldoende eigen vermogen) kon de OR in mei 
instemmen met een splitsing per juni 2016. 
 
De bestuurder en OR zijn vroegtijdig in 2016 gaan onderzoeken wat de 
mogelijkheden voor een sociaal plan zouden zijn. Na overleg met de vakbond is 
besloten dat een samenwerking niet haalbaar was vanwege de minimale eisen 
die de vakbond stelt aan een sociaal plan en de beperkte financiële middelen van 
Solidez.  
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De OR was betrokken bij het proces van aanbesteding in Renkum en beschikbaar 
voor ondersteuning aan de medewerkers. Na de teleurstellende uitkomst in juli, 
dat er geen enkele gunning naar Solidez Renkum ging, heeft de OR nog advies 
uitgebracht inzake de ontslagaanvragen. Dit is daarna verder opgepakt door PVT 
van Stichting Renkum. Daarmee kwam er een scheiding in de samenwerking 
tussen de collega’s uit Wageningen en Renkum en restte ons alleen nog de 
financiële afwikkeling welke doorloopt in 2017.  
 
In november heeft de OR geadviseerd in het ‘adviesverzoek reorganisatie 
Servicebureau.. De noodzaak tot inkrimping vanwege bedrijfseconomische 
redenen was helder. De reorganisatie was relatief klein maar ingrijpend voor de 
betreffende collega’s. Daarnaast met een effect voor de overige teams waar 
meer werk naar toe kwam zoals communicatie en kwaliteit. Dit is een nog lopend  
proces wat de OR zal blijven volgen. 
 
Vergaderingen: 
De OR kwam maandelijks bijeen en had een maandelijks overleg met de 
bestuurder. In voorkomende gevallen tijdens het onderzoeken van een 
adviesverzoek werd er vaker overlegd. Diverse malen was er contact met de 
voorzitter van de RVT Dick van der Meer rondom de ontwikkelingen Renkum en 
de aanstelling van Esther van der Zee. 
 
Communicatie: 
De OR maakte actief gebruik van de medewerkers (klankbordgroep) voor input 
en advies rondom de adviesaanvragen. De notulen werden op het intranet en 
Regiweb geplaatst. De OR publiceerde in de interne nieuwsbrief. In 2015 is de OR 
gestart met het opstellen van een communicatieplan. Vanwege de 
ontwikkelingen Renkum Wageningen en de tijd die dit vroeg is hier verder geen 
aandacht aan gegeven.  
 
Scholing:  
Donovan en Ellen volgden in oktober een cursusdag van SBI Formaat over 
zelfsturende teams. Het was interessant om hierbij met andere 
medezeggenschapsorganen ervaringen te delen en onze eigen organisatie onder 
de loep te nemen. We namen de verkregen informatie mee naar Esther. 
 
Verkiezingen: 

In augustus heeft de OR verkiezingen uitgeschreven, hierbij hebben Donovan 
Wever en Ellen Buikema zich herkiesbaar gesteld en zijn herkozen. Roel 
Nelemans heeft zich  kandidaat gesteld en zal aantreden per januari 2017. 
 
Jaarplan 2017 
In onze huidige ‘kleine’ organisatie met korte lijnen en zelfsturende teams vinden 
wij het passend om een informele rol in te nemen. We willen reactief acteren, 
signalen oppakken, de achterban betrekken en sparings- en adviserend partner 
voor Esther en collega’s zijn. 
 
Wij zullen informeren via Regiweb met korte nieuwsberichten. Als basis 
overleggen we maandelijks met elkaar en om de 6 weken met Esther. Met als 
rode draad de ontwikkelingen van de teams en de aanbestedingen. 
 
De bedoeling: 
Kwaliteit van beleid = invloed van medewerkers op beleid en besluiten.  
Verbindend = onderlinge samenhang en verbinding binnen een organisatie.  
Countervailing power = tegenspraak en het onafhankelijke kritische geluid.  
 
Namens de OR 
Ellen Buikema, voorzitter  
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4.5. Resultaten Interne Service 

 

In deze paragraaf wordt in het kort een beeld geschetst van de bedrijfsvoering en 

bedrijfsresultaten 2015. We maken onderscheid tussen (1) Interne Service en (2) 

Financiën en Controle. De Interne Service bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Facilitaire Zaken 

2. Personeel & Organisatie 

3. Communicatie en Informatie 

4. Kwaliteit, beleid en gegevens (Kwaliteitsontwikkeling) 

5. Directiesecretariaat en receptie 

 

In de loop van 2016 zijn als gevolg van het wegvallen van de diensten van 

Renkum en de daaruit voortvloeiende reorganisatie van het Service Bureau de 

staffuncties van communicatie en beleid en van kwaliteit en gegevens komen te 

vervallen. De overige staffuncties zullen in uren minderen vanaf 2017. Het is 

evident dat dit gevolgen heeft voor de ondersteuning van het primaire proces. 

 

4.5.1. Facilitaire Zaken 
In 2016 had Solidez geen panden meer in eigendom. De 7 panden die de Stichting 
Welzijn Renkum huurde zijn allen in 2016 of begin 2017 ontmanteld, opgezegd en 
opgeleverd i.v.m. einde contract met gemeente Renkum.  
 
In Wageningen huren we zes accommodaties :  
 HvdW de Nude;  

 HvdW de Pomhorst;  

 HvdW Stadsatelier Ons Huis;  

 ’t Palet;  

 JC ’t Oude Bijenhuis;  

 Klussenatelier (Hoge Born). 
Daarnaast was Solidez medegebruiker van diverse andere accommodaties en 
voorzieningen (kinderopvang, (school)pleinen, sportvelden). 
 

Verhuizing Service Bureau 

De huurovereenkomst van het pand van het Service Bureau aan de Industrieweg 

in Renkum hebben we in goed overleg met de verhuurder kunnen ontbinden. De 

oplevering van het gehuurde heeft uiteindelijk volgens afspraak op 2 februari 

2017 plaatsgevonden. Veel inventaris hebben we op de bestaande locaties een 

plek kunnen geven. Ook hebben diverse verenigingen in de gemeente  meubilair 

en of kantooritems overgenomen. Zo is veel huisraad aan de coördinatoren voor 

de statushouders in de gemeente Renkum geschonken.  

De gebruikers van het Service Bureau hebben we op bestaande locaties in 

Wageningen een nieuwe plek kunnen geven. Er is goed gekeken naar de huidige 

bezetting van werkplekken. We hebben hierdoor, en vooral door flexwerken, op 

de werkplekken nog een betere bezetting weten te realiseren en op 

huisvestingkosten flink kunnen besparen. De medewerkers van het secundair 

proces zijn hierdoor voor de medewerkers van het primair proces meer 

zichtbaarder geworden en beter ‘bereikbaar of benaderbaar’. 

 

Telefonie:  

Een nieuw contract voor mobiele telefonie (duur 2 jaar)  wordt in samenspraak 

met de controller vooruit geschoven tot er meer duidelijk is inzake het contract 

met de gemeente  Wageningen na 2018. Onderzocht wordt hoe de kosten in 

2017 gereduceerd kunnen worden i.c.m. nieuwe systeembeheer ICT bedrijf More 

Than Just ICT te Geldermalsen. 

 

Schoonmaak 

Het kwaliteitsniveau van de schoonmaak door Permar is na intensieve monitoring 

niet op een acceptabel niveau bevonden. Daarbij hebben wij de begeleiding van 

de Permar medewerkers als onvoldoende ervaren. Eind 2016 is het 

schoonmaakcontract met Permar opgezegd. Vanaf april 2017 zullen we dit in 

eigen beheer uitvoeren in samenwerking met het Klussenatelier. 

Kopieer/printer contracten  

Deze diensten zijn in 2016 geharmoniseerd. De keuze is uitgegaan naar een 

flexibel contract met korte opzegtermijnen (1 maand!). Er worden geen nieuwe 

printers ingezet, maar ‘afgeschreven’ printers die nog max 2 jaar kwaliteit leveren 

tegen een zeer gereduceerd tarief. Deze efficiencyslag zal een besparing 

opleveren en een positief effect leveren op de beheersbaarheid van deze dienst. 
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4.5.2. Personeel en Organisatie 

Voor Personeel en Organisatie zijn de volgende zaken in 2016 actueel geweest. 

 

CAO, Loopbaanbudget en Individueel Keuze Budget  

Per 1 april 2016 en met een looptijd van 1 jaar is door onze brancheorganisatie 

Sociaal Werk Nederland met de vakbonden CVN en FNV een nieuwe cao 

overeengekomen. De vernieuwingen die kenmerkend waren voor de aflopende 

cao zijn in de nieuwe cao gehandhaafd en verder doorgezet. Zo begint het 

Loopbaanbudget, gericht op loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, 

voor werknemers meer gemeengoed te worden. Daar waar het gebruik na de 

invoering in 2015 nog minimaal was zien we in 2016 een flinke toename van het 

gebruik ervan. Het Individueel Keuze Budget waarvan de invoering uitgesteld was 

naar 1 januari 2016 is direct aan het begin van het jaar ingevoerd. Deze 

samenvoeging van een aantal financiële middelen (vooral vakantietoeslag, 

eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof) maken dat werknemers tweemaal 

per jaar, al naar gelang hun persoonlijke situatie, dit budget aan kunnen wenden 

om een keus te maken tussen meer vrije tijd of meer inkomen. Ook voor het 

moment waarop het budget wordt betaald zijn meer keuzemogelijkheden 

gekomen.  

De loonstijging is in 2016 beperkt gebleven tot een loonsverhoging van 1% en een 

beperkte eenmalige uitkering.      

 

Wetgeving 

Na de ingrijpende wetswijzigingen zoals ingevoerd per 1 januari 2015 zijn er in 

2016 geen wetswijzigingen geweest die voor Solidez directe gevolgen hadden.  

 

Nieuw was wel de veelbesproken wet DBA (Deregulering Beoordeling 

Arbeidsrelaties) die de plaats in moest gaan nemen van de 

zelfstandigheidsverklaring (VAR). Gelet op het zeer beperkte aantal ZZP-ers dat 

werkzaam is bij Solidez heeft deze vooralsnog tijdelijke wijziging geen 

belemmeringen of risico’s met zich mee gedragen voor Solidez.  

 

Het voornemen om de secundaire arbeidsvoorwaarden in 2016 zo optimaal 

mogelijk af te stemmen op de ruimte die de werkkostenregeling biedt is door 

tijdsgebrek niet gerealiseerd.  

Wel heeft een monitoring plaats gevonden van de kosten die onder de 

werkkostenregeling vallen en is, onder meer in combinatie met de toepassing van 

het Loopbaan Budget, voordeel geboden aan werknemers.   

 

Door ook in 2016  het grootste deel van de schoonmaakwerkzaamheden aan de 

Permar te gunnen is in de geest van de participatiewet gehandeld en formeel ook 

voldaan aan de doelstellingen van deze wet.  Tevens is binnen de groep Jongeren 

en Sport een werknemer aangesteld die valt onder de doelstelling van de 

participatiewet.  

 

De ingrijpende veranderingen die een gevolg zijn van de in 2015 ingevoerde Wet 

Werk en Zekerheid zijn inmiddels ingebed in het  personeelsbeleid. 

Vooral de wijzigingen in de ketenregeling, maximaal 3 tijdelijke contracten voor 

een maximale duur van 2 jaar, wordt zichtbaar in de verhouding tussen de 

contracten bepaald en onbepaald. In combinatie met de reorganisatie eind 2015 

neemt het aantal contracten voor bepaalde tijd en daarmee de flexibiliteit bij 

Solidez af. De cijfers in het overzicht geven in dit opzicht een iets te gunstig beeld 

omdat er meerdere tijdelijke contracten op basis van ziektevervanging waren.  

Tevens is het effect duidelijk merkbaar van het recht op een transitievergoeding 

dat ontstaan is voor werknemers die op initiatief van de werkgever de organisatie 

na (meer dan) 2 jaar verlaten. 

Voor een kleine organisatie als Solidez, met weinig mogelijkheden tot 

vermogensvorming, zijn de bedragen die hiermee gemoeid kunnen zijn een 

moeilijke factor die de organisatie bij krimp zeer kwetsbaar kan maken..  

 

Reorganisatie en beëindiging werkzaamheden Stichting Welzijn Renkum. 

Doordat aan de Stichting Welzijn Renkum in het kader van de aanbesteding door 

de Gemeente Renkum geen werkzaamheden gegund zijn voor 2017, en er geen 

alternatieve financieringsbronnen waren, is door de Stichting Welzijn Renkum 
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toegewerkt naar een beëindiging van de werkzaamheden van de stichting per 1 

januari 2017.  

Vanuit het Team Interne Service is aan de directeur-bestuurder van de Stichting 

Welzijn Renkum ondersteuning en advisering geboden in dit proces.  

Vanuit P&O is in het bijzonder ondersteuning geboden bij de noodzakelijke 

uitstroom van alle personeelsleden. Bij deze uitstroom heeft de nadruk gelegen 

op begeleiding van werk naar werk en is waar nodig gebruik gemaakt van de door 

het UWV verleende ontslagvergunningen.  

Mede door de tijdsdruk is dit een intensief traject geweest. 

Voor exacte gegevens in deze zie het jaarverslag van de Stichting Welzijn 

Renkum.  

  

Deskundigheidsbevordering 

Het scholingsbeleid is er onder meer op gericht dat medewerkers competenties 

verwerven die het hen gemakkelijker maakt om flexibel en met meer 

regie/persoonlijk ondernemerschap in te kunnen spelen op veranderende 

omstandigheden. We onderscheiden daarbij: 

1. Vakinhoudelijke ontwikkeling. 

2. Organisatieontwikkeling. 

3. Persoonlijke ontwikkeling. 

In de indirecte uren is voor alle medewerkers ruimte beschikbaar om uren in te 

zetten op scholing en deskundigheidsbevordering. In 2016 is in relatie tot de 

vakinhoudelijke ontwikkeling en de organisatieontwikkeling gerealiseerd: 

- Afronding van Scholingstrajecten uitgevoerd in het kader van de 

sectormiddelen welzijn; 

- Afronding van deelname aan traject In voor Zorg. 

 

Op basis van individuele aanvragen voor scholing volgt 1 werknemer een 

beroepsgerichte opleiding. Meerdere individuele werknemers hebben 

deelgenomen aan korte scholingstrajecten gericht op 

deskundigheidsbevordering. Waar mogelijk en wenselijk is aansluiting gezocht bij 

de nieuwe mogelijkheden die het Loop Baan Budget te bieden heeft.    

Voor wat betreft de Bedrijfshulpverlening is het bestaande niveau gehandhaafd 

en hebben werknemers die de basisopleiding gevolgd hebben hun kennis en 

vaardigheden up to date kunnen houden middels het volgen van een 

herhalingscursus.  

 

Mutaties en verzuim 

In onderstaande tabellen wordt zichtbaar op welke wijze de organisatie zich in 

personeelsopzicht heeft ontwikkeld. Alle gegevens zijn gebaseerd op de cijfers 

aan het eind van het kalenderjaar 2016 waarbij alleen de werknemers met een 

dienstverband bij Solidez in de overzichten opgenomen zijn. Werknemers van wie 

het arbeidscontract afliep op 31 december zijn in het overzicht meegenomen als 

zijnde in dienst.  

De genoemde fte’s zijn op jaarbasis (werknemer met fulltime dienstverband voor 

36 uur en 6 maanden in dienst is bijvoorbeeld 0.5  fte.). 

Alleen de werknemers die werkzaam waren bij Solidez zijn in dit cijfermatige 

overzicht meegenomen. Werknemers die op 15 juni 2016 in het kader van de 

splitsing overgegaan zijn naar de Stichting Welzijn Renkum zijn niet meegeteld. 

Om technische redenen is dit wel van toepassing op de cijfers van het verzuim. 

Tot de splitsing is hierbij uitgegaan van alle werknemers, inclusief die van de 

Stichting Welzijn Renkum, daarna alleen van die van Solidez.  

Een vergelijk met de opgenomen cijfers uit het jaarverslag over 2015 is hierdoor 

minder goed mogelijk.  

 

De leeftijdsopbouw is beperkt veranderd ten opzichte van 2015. De arbeidsmarkt 

binnen welzijn blijft evenals in de voorgaande jaren slecht met nadelige 

consequenties voor de mobiliteit als gevolg.  

De gemiddelde leeftijd is iets lager dan in 2015 en de oververtegenwoordiging in 

de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder is verder toegenomen. Uitstroom vindt 

eerder plaats in de jongere leeftijdscategorieën dan in de oudere 

leeftijdscategorieën. Voor onze brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland 

reden om in de komende cao-onderhandelingen dit punt bespreekbaar te gaan 

maken in het overleg met de vakbonden. De mogelijkheden zullen verkend gaan 

worden om een generatieregeling in te voeren die het gemakkelijker maakt voor 
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oudere werknemers om (gedeeltelijk) uit te kunnen stromen terwijl de instroom 

van jonge werknemers eenvoudiger en financieel aantrekkelijker gemaakt wordt. 

Solidez onderschrijft deze toekomstplannen en zal de ontwikkelingen volgen.  

 

Het ziekteverzuim is 5.76% hoger dan in 2015 en daarmee voor Solidez en voor 

de branche uitzonderlijk hoog.  De belangrijkste oorzaak van dit hoge 

verzuimcijfer is gelegen in het relatief grote aantal langdurig zieken. Het 

kortdurend verzuim is slechts beperkt gestegen ten opzichte van 2015.  

Het langdurig verzuim betrof met name verzuimoorzaken die door de werkgever 

niet te beïnvloeden zijn. Daar waar dit wel mogelijk was is in goed overleg met 

werknemer en arbodienst geïnvesteerd in re-integratie door een 

maatwerktraject gericht op re-integratie aan te bieden. 

De splitsing en dreigend verlies van de arbeidsplaats voor werknemers van de 

Stichting Welzijn Renkum heeft het verzuimcijfer niet in negatieve zin beïnvloed.  

Het verzuim is goed in beeld bij management en P&O. Hierdoor 

wordt in een zo vroeg mogelijk stadium het verzuim met de 

werknemer bespreekbaar gemaakt.  
Het contract met onze arbodienst ArboNed is positief geëvalueerd en opnieuw 

voor de duur van een jaar verlengd. De cijfers zoals weergegeven in de tabellen 

zijn verzuimcijfers die gecorrigeerd zijn naar gedeeltelijke re-integratie van 

werknemers en exclusief zwangerschapsverlof.    

 

De reden van uitstroming bij de 12 werknemers die dit betrof is als volgt 

verdeeld: 

- Bereiken van AOW-gerechtigde leeftijd (1) 

- Niet verlengen van contract voor bepaalde tijd  bij ziektevervanging (2) 

- Beëindiging dienstverband op eigen verzoek (6) 

-  Niet verlengen van contract voor bepaalde tijd (3) 

- Instroom WIA na 2 jaar ziekte (0). 

De uitstroom van 19 werknemers naar de Stichting Welzijn Renkum zijn hierbij 

niet meegenomen. Voor 3 werknemers was van toepassing dat zij bij beide 

stichtingen in dienst waren.  

 

Het totaal aantal vacatures (11) komt met inbegrip van de invulling van de 

vacature uit 2015 overeen met het aantal werknemers dat in dienst is gekomen 

(12). De vacature van directeur-bestuurder is ingevuld conform een door de Raad 

van Toezicht vastgestelde procedure.  

 

Personeel 2015 2016 

Aantal personeelsleden in loondienst per 31-12-2016 88 63 

Man 27% 24% 

Vrouw 73% 76% 

Leeftijdsopbouw   

<25 1%     (1) 3%   (3) 

25-35 12%  (11) 9%   (6) 

35-45 24%  (21) 24% (15) 

45-55 23%  (20) 21%  (13) 

55 en ouder 40%  (35) 41%  (26) 

Totaal 88 62 

Gemiddelde leeftijd 48,5 48 

Aantal fte (absoluut) in loondienst per 31-12-2015 60,7 40,3 

Mate van flexibiliteit  84%   

Instroom personeel  

absoluut en fte, exclusief interne kandidaten 

5  

1,83 fte 

12 

3.18 fte 
 

Uitstroom personeel  

absoluut aantal en fte 

24  

8,91 fte 

12 

4.15 fte 

Verzuim personeel in loondienst
1
 3.27% 9.03% 

Meer dan 42 dagen 2,04% 8.62% 

Totaal aantal vacatures  10 11 

Totaal aantal vacatures ingevuld  11 11 

Niet vervuld per einde verslagjaar 1 0 

 

                                                   
1
 Landelijk gemiddelde in de sector (bron FCB): 2015: 5,0%, 2016: 5.4% (eerste 

halfjaar, tweede halfjaar nog niet   gepubliceerd).Landelijk gemiddelde 
algemeen: nog niet gepubliceerd (bron CBS)   
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4.5.3. Communicatie en Informatie 

De campagne ‘Samen het beste uit het leven halen’ liep door tot einde 2016. Van 

het ‘klantonderzoek’ 2016 waarin de resultaten van 2015 nog overtroffen 

werden, is wederom een publieksversie gemaakt. Ook de publieksversie van het 

jaarverslag 2015 is zowel digitaal als schriftelijk onder onze ‘klanten’ en 

stakeholders verspreid.  

 

De interne en externe nieuwsbrief zijn maandelijks verspreid tot 1 oktober 2016. 

Hierna heeft de ‘Portal’ de interne nieuwsbrief vervangen. Het is een zeer 

interactief medium geworden waarmee alle medewerkers elkaar informeren 

over actualiteiten.  

 

In plaats van centraal een externe nieuwsbrief uit te sturen maken we steeds 

meer gebruik van sociale media vanuit alle teams voor korte berichten waarmee 

we zowel onze klanten als onze stakeholders informeren. Daarnaast worden 

korte nieuwsberichten gepubliceerd op onze website. 

 

Jaarlijks doen we mee aan een aantal informatiemarkten zoals: 

(vrijwilligers)banenmarkten, Beursvloer, Molenmarkt, Nudemarkt.  

 

In het kader van de verkiezingen tot Gouden Gemeente vanuit Sociaal Werk 

Nederland heeft Solidez de gemeente Wageningen voorgedragen voor haar 

Sociale Beleid. De gemeente heeft alle burgers, ondernemers en organisaties 

uitgenodigd om mee te denken over een herinrichting van het Sociale Domein en 

dit getuigt van veel lef en innovatie. Het bezoek van Sociaal Werk Nederland en 

tal van andere landelijke kennisinstituten aan Wageningen heeft ook voor Solidez 

veel positieve publiciteit gegenereerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publieksversie van het jaarverslag van 2015 
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4.5.4.  Automatisering 

Eind 2016 is besloten afscheid te nemen van onze ICT leverancier PDJ Techniek. 

Er is gekozen voor een nieuwe ICT/systeembeheer organisatie (MoreThanJust 

ICT) die er voor gaat zorgen dat Solidez volledig in de Cloud gaat werken, 

waardoor we als welzijnsorganisatie beter voorbereid zullen zijn op de toekomst.  

Ook in 2016 is de nodige aandacht gegaan naar het veilig omgaan met 

klantgegevens. De Solidez-code is vast onderdeel geworden van te regelen 

documenten bij aanvang dienstverband. Alle medewerkers van Solidez hebben 

Solidez code ondertekend. 

 

4.5.5 Kwaliteit ontwikkelen, bewaken en verbeteren 

 

Kwaliteitskeurmerk 

Solidez was tot december 2016 HKZ-gecertificeerd voor de primaire processen 

’Ambulante Thuisbegeleiding’ en ‘Begeleiding in groepsverband op locatie’ en de 

secundaire processen (inclusief management) Service bureau. We hebben de 

keuze gemaakt dit niet te verlengen, maar ons aan te sluiten bij het 

kwaliteitskeurmerk van Sociaal Werk Nederland. Vooruitlopend hierop sluiten 

onze medewerkers zich aan bij het beroepsregister voor Sociaal Werk via het 

Registerplein. Hierdoor zal er continu aandacht zijn voor het bijhouden van 

vakkennis en professionaliteit.   

 

Kwaliteitsmetingen 

Solidez is hanteert een drie jarige cyclus van kwaliteitsmetingen onder:  

1. Samenwerking- en netwerkpartners: partnertevredenheid 

2. Medewerkers: medewerkersbetrokkenheid 

3. Vrijwilligers: tevredenheid vrijwilligers(werk) 

4. Klanten/cliënten: klanteffect en/of klanttevredenheid 

 

In het najaar van 2016 heeft er in het tweede opeenvolgende jaar een 

klanteffectmeting plaats gevonden aan de hand van de 5 landelijke 

welzijnsdoelen en competentieprofielen. Eerder op pagina 15 wezen we al op de 

uitkomsten van dit onderzoek en de wijze waarop we daarover publiceerden.  

 

Enkele conclusies en illustraties uit het onderzoek: 
 
ERVAREN BIJDRAGE AAN WELZIJNSDOELEN 
Draagt Solidez met haar diensten en activiteiten bij aan de gewenste doelen? 
Respondenten geven zelf aan van wel. De diensten en activiteiten dragen bij aan 
een gezonde leefstijl, het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen kracht, het 
bevorderen van participatie, zorg voor zichzelf en elkaar en de leefbaarheid en 
veiligheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat deelnemers aan Homestart zich 
gesterkt voelen in hun opvoedvaardigheden, deelnemers aan het tiener- en 
jongerenwerk meer vertrouwen hebben gekregen  in het halen van een diploma 
en deelnemers aan participatie-activiteiten werkervaring hebben opgedaan. 
Meer voorbeelden staan in het volledige onderzoeksrapport. 
 
WENSPROFIEL OPBRENGSTEN 
We hebben respondenten gevraagd wat ze zelf willen dat de diensten en het 
meedoen aan activiteiten hen oplevert. Het resultaat: juist op de door henzelf 
meest gewenste opbrengsten, ervaren ze een bijdrage van de diensten en 
activiteiten. Anders gezegd: het meedoen aan een activiteit of het gebruikmaken 
van een dienst levert verreweg de meeste respondenten op wat ze ervan hopen. 
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Uit het klanteffectonderzoek 2017: 

 
 
 
 
 
 
 
 

“De waarde van het werk van 

Solidez is voor mij niet in 

woorden te beschrijven” 

Vrijwilligersuitje van Home Start in de bloemenpluktuin 
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Incidenten en klachtenmelding 
Solidez heeft een klachtenprocedure en is aangesloten bij de Provinciale Klachten 
Welzijn, Dienstverlening en Kinderopvang (WMD) voor Gelderland en Overijssel. 
Een klacht kan ook rechtstreeks bij deze organisatie worden ingediend. 
 
In 2016 zijn 2 incidenten gemeld, in beide gevallen betrof het melding van schade 

aan auto’s. Alle incidenten zijn behandeld en in nauw contact met de 

betrokkenen zo goed mogelijk afgewikkeld.  

In 2016 kwamen 5 klachten binnen over Solidez. In alle gevallen is contact 

opgenomen met de indiener van de klacht en zijn de situaties naar tevredenheid 

afgewikkeld. Drie klachten gingen over de benaderingswijze en dienstverlening, 

een klacht betrof geluidsoverlast en er was een klacht over de in twijfel 

getrokken integriteit van een van onze medewerkers.  

Vertrouwelijke meldingen  

In 2016 is er geen gebruik gemaakt van vertrouwenspersonen.   

 

Genereren en benutten van gegevens 

De herinrichting van het management informatie systeem die in 2015 in gang is 

gezet is in 2016 verder doorgevoerd. Het betekent één systeem voor 

cliëntregistratie, activiteitenregistratie, tijdregistratie en CRM. Omdat dit systeem 

op maat is ingericht en niet direct de informatie opleverde die we eruit hoopten 

te krijgen, is hier in 2016 extra in geïnvesteerd.   

 

Directiesecretariaat en receptie 

Het directiesecretariaat heeft in 2016 opnieuw haar ondersteuning verleend aan 

de directeur-bestuurder, de staf, de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Ook 

heeft zij daar waar nodig ondersteuning verleend aan andere teams binnen de 

organisatie. In de loop van 2016 is door reorganisatie van het servicebureau het 

secretariaat teruggebracht van 56 upw naar 24 upw. Daarnaast beslaat de functie 

informatie en advies 15 upw. Dit maakt onze bereikbaarheid kwetsbaarder. 

Als gevolg van de vele samenwerkingsrelaties blijft met name het plannen van 

afspraken, vaak met meerdere partijen tezamen, een arbeidsintensieve taak.  

4.6. Financiën en controle 

Over het geheel genomen is de realisatie op de activiteiten in 2016 in lijn geweest 

met de begroting. Extra kosten op de activiteiten werden gecompenseerd door 

extra subsidiebaten. In 2016 zijn de kosten op huisvesting laag, er wordt voor 

onderhoud en huur minder uitgegeven en investeringen worden uitgesteld 

vanwege de nog steeds onzekere toekomst van Solidez. Toch laat onze staat van 

baten en lasten een aanzienlijk negatief resultaat zien. Het resultaat van 2016 

bedraagt - €223,105 als gevolg waarvan ons eigen vermogen flink is geslonken 

t.o.v. 2015. Hiervan was - €20.000 begroot. Het overige resultaat van  afgerond - 

€200.000 kan worden verklaard door verschillende factoren van incidentele aard. 

 

De belangrijkste oorzaak is gelegen in het feit dat we door de liquidatie na de 

splitsing van Stichting Welzijn Renkum  ingrijpende maatregelen hebben moeten 

nemen ten aanzien van de overhead in het Service Bureau. Deze reorganisatie 

van het Service Bureau bracht aanzienlijke kosten met zich mee. De afkoop van 

huur en transitiekosten die aangemerkt kunnen worden als gevolg van het verlies 

van Renkum bedroegen afgerond €140.000. 

 

Voor de overige €60.000 verlies kunnen enkele incidentele oorzaken worden 

genoemd:  

 De reorganisatie van het SB is aangegrepen om een efficiency slag te 

maken. Dit bracht eenmalig extra kosten met zich mee, zoals voor de 

sluiting van het kantoor in Renkum en extra personele kosten. 

 Afgelopen jaar was de omzet op de WMO lager dan begroot, met name 

doordat er minder cliënten vanuit Renkum werden doorverwezen.  

 De organisatiekosten waren iets hoger dan begroot door de eenmalige 

investering in een nieuwe website en extra accountantskosten.  

 

Het transformatieproces zowel intern als in relatie tot de inwoners van 

Wageningen is volop in gang. We zien een  toename van inwoners die zich actief 

inzetten ten behoeve van anderen, met eigen initiatieven en ondersteund door 

onze professionals. Ook zijn er steeds meer kwetsbare inwoners, verwarde 

personen en mensen met psychiatrische problematiek die een beroep op ons 
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doen. Dit vraagt veel van de begeleiding. Over 2016 komen onze inhoudelijke 

prestaties overeen met de afspraken hierover. In 2017 zullen we alle energie 

richten op het ontwikkelen van een nieuw aanbod van een uitstekend pakket van 

diensten dat naadloos aansluit bij de vraag vanuit Gemeente die volgt uit het 

beleidsprogramma “Samen Wageningen” 

 
In het jaar 2016 is een negatief exploitatieresultaat behaald. Wij stellen voor het 

resultaat van  -€223.105 in mindering te brengen op de Algemene Reserve. 

Hiermee bedraagt de totale algemene reserve op 31-12-2016: €363.723. 

 

Op 3 februari hebben wij de gemeenten Wageningen en Renkum in kennis 

gesteld van de werkelijke kosten die gemoeid waren met de reorganisatie als 

gevolg van het wegvallen van Renkum en hebben wij conform eerder advies in 

het BMC rapport, verzocht om een verrekening van de kosten voor het Renkums 

deel van het Service Bureau. Het gaat hierbij om een bedrag van € 61.753. Dit kan 

nog bijdragen aan een iets hoger eigen vermogen. 

 

Controle jaarrekening 

De hierna volgende  cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2016 van de 

Stichting Solidez. Bij die jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring 

afgegeven door Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants BV, gedateerd 

24 april 2017. Uitsluitend op basis van de bedoelde jaarrekening kan een volledig 

beeld worden verkregen van de financiële positie van de Stichting per 31 

december 2016 en van de exploitatie gedurende 2016. Onderstaand de balans en 

de staat van baten en lasten. Het eigen vermogen bedroeg eind 2016 € 363.723. 

 

 Balans per 31 december 2016 2015 

Na  verwerking resultaat 31 december  31 december  

    

Activa   

A. Vaste activa € 81.458 €234.019 

B. Vlottende activa € 1.216.531 € 1.659.561 

Totaal activa € 1.297.989 € 1.893.580 

    

Passiva   

C. Eigen vermogen  € 363.723  € 698.517 

D. Voorzieningen € 68.920 € 122.349 

E. Langlopende schulden € 0 € 0 

F. Kortlopende schulden € 865.346 € 1.072.714 

Totaal passiva € 1.297.989 € 1.893.580 
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Staat van baten en lasten  Realisatie 2016  Begroting 2016  Realisatie 2015 

A. Baten

I. Baten uit levering producten 742.113                841.000                1.051.503            

   en/ of diensten

II. Subsidiebaten 2.765.589            2.517.000            4.658.312            

Totale baten 3.507.702            3.358.000            5.709.815            

B. Lasten

I. Inkoopwaarde geleverde producten 202.305                226.000                297.817                

II. Personeelskosten 2.604.259            2.273.000            3.834.977            

III. Afschrijvingen vaste activa 34.749                  49.000                  58.567                  

IV. Organisatie kosten 237.585                212.000                365.258                

V. Huisvestingskosten 434.563                436.000                596.602                

VI. Activiteitskosten 218.491                184.000                427.904                

Totale bedrijfslasten 3.731.952            3.380.000            5.581.125            

Resultaat voor financiële baten en lasten -224.250              -22.000                 128.690                

C. Financiële baten en lasten

I. Rentebaten 1.144                    3.000                    3.385                    

II. Rentelasten -                         -                         6.377                    

Financieel resultaat 1.144                    3.000                    -2.992                   

Resultaat -223.105              -19.000                 125.699                 

Voornemens: 
In 2017 voeren we alle activiteiten en diensten uit conform de lopende en 

geldende afspraken hiervoor met de gemeente. Verantwoording hierover zal 

wel anders worden, vooruitlopend op resultaatverantwoording uit “Samen 

Wageningen”. 

Het kostenbewustzijn in de organisatie is hoog. De lasten van huur zijn door 

afstoten van het pand van het Service Bureau aanzienlijk omlaag gebracht. 

Investeringen worden met zicht op een onzekere uitkomst van de 

aanbestedingen uitgesteld. Afgezien van mogelijke frictiekosten verwachten 

we in 2017 geen bijzondere tegenvallers.  

Tot slot zullen we in 2017 alle energie richten op het ontwikkelen van een 

nieuw aanbod van een uitstekend pakket van diensten dat naadloos aansluit 

bij de vraag vanuit Gemeente die volgt uit het beleidsprogramma “Samen 

Wageningen” 
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Jongerenwerk buiten in contact met enkele jongeren 


