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STICHTINGPELITA

BERICHT VAN
DE VOORZITTER

In mijn voorwoord bij het jaarverslag 2008 vertelde ik, dat Stichting Pelita zich in een periode van 
overgang bevond gezien de verwachting, dat de financiering van onze huidige kerntaken op het 
gebied van de wetten voor oorlogsgetroffenen in de komende jaren zou afnemen. Die verwachting 
is in 2009 uitgekomen. De terugloop heeft zich met name gemanifesteerd op het gebied van 
de wetsuitvoering en was in hoofdzaak het gevolg van de beëindiging van het project Gerichte 
Benadering per 1 juli 2009. Omdat het project, waarin uitstekend werd samengewerkt met de 
Pensioen- en Uitkeringsraad en het ministerie van VWS, geheel volgens plan is verlopen, heeft 
de organisatie zich goed op de terugloop van het aantal aanvragen kunnen voorbereiden. De vele 
rapporteurs die het werk uitvoerden waren geïnformeerd over de beoogde einddatum en in de 
meeste gevallen met contracten voor de duur van het project aan ons gebonden. In samenhang 
met het natuurlijk verloop, heeft dit de organisatie in staat gesteld adequaat op de terugval te 
reageren. Dat laat onverlet dat alle bij dit project betrokkenen een groot compliment verdienen voor 
de professionele manier waarop zij de werkzaamheden hebben verricht. 

En als ik dan toch een compliment aan de organisatie uitdeel, memoreer ik hier met gepaste 
trots, dat wij in december het keurmerk van de HKZ-certificering toegekend hebben gekregen. 
In het kader van het door mij in het vorig jaar aangegeven adagium van “verbreding, verdieping 
en vernieuwing” betekent dit een toekomstbestendiger dienstverlening, waarvan de kwaliteit 
gewaarborgd blijft. Noodzakelijk hierbij was de introductie van een multifunctioneel aansturings- 
en registratiesysteem voor al onze activiteiten en toekomstige initiatieven en projecten. Regas 
is de naam van het systeem waarop wij onze keuze hebben laten vallen. Regas biedt onze 
buitendienstmedewerkers de mogelijkheid in te loggen waardoor wij verwachten in 2010 een 
veel betere caseloadbewaking van sociale dienstverlening en maatschappelijk werk te kunnen 
realiseren en zo een efficiencyslag te maken. Ook nieuwe activiteiten, zoals de organisatie van 
onze succesvolle familiedag in Bronbeek en uitbreiding van onze eettafels zullen hun plaats in het 
systeem vinden en de vruchten ervan kunnen plukken.

De teruglopende subsidies van VWS enerzijds en de wens andere burgergeoriënteerde taken 
te ontwikkelen op het gebied van wonen, welzijn en zorg anderzijds, nopen ons aanvullende 
financiering te vinden. Daartoe hebben wij de Stichting Vrienden van Pelita opgericht. Deze stichting 
beoogt donateurs door middel van een voor hen aantrekkelijk vriendenprogramma aan ons te 
binden. Op de Tong Tong Fair hebben wij hierin substantieel geïnvesteerd en intensief campagne 
gevoerd met de actie: “Word vriend, help Pelita steunen”. Hoewel de eerste resultaten niet aan de 
hooggespannen verwachtingen voldoen, houden wij vast aan deze koers. Wij zien dit als een reële 
mogelijkheid de problemen het hoofd te bieden.

Naast het genereren van nieuwe geldstromen en efficiencywinst, richten wij ons op verdere 
kostenbesparingen. Een van de maatregelen die wij hebben getroffen, ervaart u op dit moment 
aan den lijve. Het jaarverslag van Stichting Pelita verschijnt niet langer in druk, maar staat een ieder 
ter beschikking op het internet. Naast een besparing levert dit iets op waar wij allen naar op zoek 
zouden moeten zijn: milieuwinst! Zo slaan wij twee vliegen in een klap.
  

Den Haag, juli 2010 Roy Hupez, voorzitter
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1
DE MAATSCHAPPELIJKE
ACHTERGROND

1.1 HKZ-CERTIFICERING

Na een mislukte poging vorig jaar, lukte het de HKZ-certificering te behalen. Analyses 
van de resultaten van de meetmomenten binnen het HKZ-traject, zoals de interne 
en de externe audits, van de onderzoeken naar de klanttevredenheid, naar de 
medewerkertevredenheid en naar de bevindingen van ketenpartners stelden ons in staat 
de noodzakelijke verbeteringen te realiseren. De overgangsfase waarin de organisatie 
zich bevindt, had daarbij onze volle aandacht. Door de afname van werkzaamheden 
binnen de wetsuitvoering aan de ene kant is verbreding, verdieping en vernieuwing van 
organisatietaken aan de andere kant nodig om de hulp- en dienstverlening van Pelita te 
kunnen blijven garanderen. De intensivering van de sociale dienstverlening is daarvan 
een voorbeeld.  Via de steunpunten wordt het hulpaanbod afgestemd op de regionale 
hulpvragen en mogelijkheden.
 
Om én de HKZ-certificering te behalen én de beoogde verbreding, verdieping en 
vernieuwing tot stand te brengen, was het nodig dat de organisatie ging werken volgens 
SMART-doelen. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden. Met ondersteuning van Luctor Herwig van Bureau Walvis werd een 
plan van aanpak voor het optimaliseren van de werkwijzen van Pelita opgesteld. Het 
centrale thema daarbij was de structurering van de sociale dienstverlening. De invulling, 
verdeling en afbakening van taken en verantwoordelijkheden van zowel uitvoerende 
als coördinerende buitendienstmedewerkers werden hiertoe allereerst geactualiseerd. 
Vervolgens werden de taakomschrijvingen van het hoofd kwaliteitszorg, de coördinator 
sociale dienstverlening en de medewerkers MW/SD vastgesteld. Verder werden richtlijnen 
geformuleerd voor de overlegvormen van de buitendienst en voor het opstellen van de 
jaarplannen van de steunpunten. 
Voor wat de binnendienst betreft werden de taken, verantwoordelijkheden en aansturing 
van de secretariaatsmedewerkers aangepast aan de toekomstige activiteiten. De opzet 
was een servicedesk te ontwikkelen met een flexibele taakverdeling door versterking 
van de onderlinge samenwerking. Hierdoor moet de service aan cliënten verbeteren, 
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terwijl tegelijkertijd efficiënter kan worden gewerkt omdat onderlinge vervanging 
vergemakkelijkt wordt. Klantgerichtheid is leidend waarbij onderlinge feedback van 
groot belang is. Essentieel zijn heldere communicatielijnen en overlegstructuur, goede 
instructies, taakomschrijvingen en bevoegdheden. 

De communicatie tussen alle geledingen van de organisatie moest functioneler. 
Zowel medewerkers als het MT hadden hierin een rol. De opzet en doelstelling van 
overlegvormen werden tegen het licht gehouden. De ‘klaagcultuur’ die uit het MTO 
bleek, moest omgebogen naar constructief meedenken, verantwoordelijkheid nemen 
en elkaar aanspreken op gemaakte afspraken. Om dit te verwezenlijken werd een 
communicatiebeleidsplan opgesteld en vastgesteld. Een tweewekelijks servicedesk-
overleg werd ingevoerd. Het MT trachtte het eigen overleg meer HKZ-proof te maken 
door aangepaste agendering, besluitvormingsprocedures en aansturing.
De interne communicatie werd aangepast door MT-nieuwsbrieven op intranet te 
publiceren waarmee gedachte- en besluitvorming transparanter werden.

Door alle aanpassingen werden langzamerhand de contouren duidelijk van het nieuw 
Kwaliteits Managementsysteem, maar voor de implementatie van dit KMS was een 
extra investering nodig. Niet alleen de bestanden moesten op orde gebracht, ook 
alle procedures en werkdocumenten moesten nagekeken en waar nodig herzien of 
ontwikkeld worden. Het KMS is geen statisch geheel, maar moet op gezette tijden 
aangepast en bijgewerkt worden. Om draagvlak voor het KMS te creëren werd in april 
een heuse roadshow georganiseerd. In alle regiovergaderingen werd het ontwikkelde 
kwaliteitshandboek doorgenomen. Veel aandacht ging verder uit naar het werken met 
beleidscycli en het aansturen op resultaat. De nadruk kwam steeds meer te liggen 
op SMART geformuleerde beleids-, jaar- en werkplannen met concrete en meetbare 
doelen.
Ons oude klantregistratiesysteem bleek niet te voldoen aan de eisen die het werken 
volgens HKZ-normen met zich meebrengt. Na een gedegen oriëntatie is ervoor 
gekozen om over te stappen op Regas. Dit programma, dat veel gebruikt wordt 
binnen de maatschappelijke hulpverlening, biedt die mogelijkheden wel en kan 
eenvoudig aan nieuwe registratiewensen worden aangepast. Bovendien kunnen 
buitendienstmedewerkers thuis op het systeem inloggen om klantinformatie te 
raadplegen of geboden hulp- en dienstverlening te rapporteren. Het Bureau P3plus 
ondersteunde ons bij de implementatie van het systeem die in de loop van 2010 afgerond 
zal zijn. Cruciaal hierbij was de introductie van de evaluatie van de hulpverlening volgens 
de HKZ en het opstellen van de jaarplannen sociale dienstverlening. 

Zeven medewerkers werden getraind als intern auditor. Zij hebben in juni zowel in 
de regio’s als op het Centraal Bureau de audits verricht. De audits waren niet alleen 
gericht op het maatschappelijk werk en de sociale dienstverlening, maar ook op de 
ondersteunende processen, zoals planning & control, klachtenafhandeling, pr & 
communicatie en personeelsmanagement. Op basis van de interne audits verrichtte 
het MT de systeembeoordeling en stelde verbeteracties vast. Resultaten waren een 
verhoging van 15% van het aantal medewerkers met structureel werkoverleg en het 
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integraal werken met hulpverleningsplannen bij het maatschappelijk werk. Daarbij 
beogen wij een score van minimaal 70% waarbij klant en hulpverlener van mening zijn 
dat de afgesproken doelen verwezenlijkt zijn.

De interne audits zijn in december onderwerp geweest van de externe audit door Lloyd’s 
Register Quality Assurance. Daarbij bezocht het LRQA het steunpunt Eindhoven en het 
CB en sprak met leden van personeel, bestuur, OR en Cliëntenraad. Conclusie was 
dat Pelita beschikt over een geïmplementeerd en geborgd systeem van kwaliteitszorg 
conform eisen en normen van de HKZ. 

1.2 ERFGOED VAN DE OORLOG EN ARCHIEVEN

Het Programma Erfgoed van de Oorlog is een initiatief van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en startte in 2007. Het doel van het programma 
is behoud van het meest waardevolle materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast 
wil het ministerie de toegankelijkheid en het gebruik van het erfgoed stimuleren. In 
september 2010 zal het programma worden afgesloten met een conferentie. 
Ter stimulering van de toegankelijkheid werd, onder supervisie van het ministerie, de 
webportal “Indië in oorlog” ontwikkeld. Lancering ervan zal in 2010 geschieden. Een 
vertegenwoordiger van Pelita was lid van het projectteam. Tal van andere organisaties 
namen aan dit overleg deel, waaronder het NIOD, het KITLV, het KIT, Museum Bronbeek, 
het IHCB, PACE, het Nationaal Archief, Museum Maluku en het NRK. Het beheer van de 
portal zal in 2010 in handen komen te liggen van het IHCB.

In het kader van dit subsidieprogramma deed Pelita een aantal projectaanvragen voor 
zijn archieven, immers ons erfgoed van de oorlog. In eerste instantie stond Pelita 
een volledige digitalisering van zijn archieven voor ogen met daaraan gekoppeld 
een expositie van de unieke stukken eruit op het internet. Ook hebben we gevraagd 
onze website Virtueel Indië verder te mogen ontwikkelen om zo ook oorlog, bersiap 
en repatriëring onderdeel te laten zijn van onze weergave. Helaas honoreerde het 
ministerie deze projectplannen niet. Wel verleende het ministerie ons uiteindelijk een 
projectsubsidie voor de conservering en veiligstelling van ons stichtingsarchief, ons 
zogenoemde archief Schrijnende Gevallen, dat een weergave geeft van de opvang van 
de repatrianten in Nederland en het archief van de Stichting ex-Krijgsgevangenen. Al 
met al de oudste en meest unieke delen van ons archief. De dossiers bevonden zich op 
onze zolder, een zeer kwetsbare en risicovolle plek.

Na het opvragen van een aantal offertes van bedrijven die archieven conserveren en 
onderbrengen is uiteindelijk, na uitgebreid overleg gekozen voor onderbrenging bij het 
Nationaal Archief waar het ons inziens thuis hoort. Uitgangspunt hierbij was te zorgen 
voor een langdurige, veilige, opslag, die beantwoordt aan daarvoor geldende wettelijke 
normen. Het Nationaal Archief was bereid de archieven, na bewerking conform de 
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normen zoals het NA die hanteert, te conserveren. Aan die bereidheid was wel de 
voorwaarde verbonden van overdracht van het eigendom aan het Nationaal Archief. Na 
ampel overleg besloot het Pelita-bestuur hiertoe. De noodzakelijk geachte bewerking 
werd uitgevoerd door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Opdrachtgever van die activiteit na de 
overdracht was het Nationaal Archief.

Alvorens het archief te bestemder plekke zou worden bezorgd, heeft in december 
verhuizing ervan plaats gevonden door het bedrijf  Preservation Technologies uit Krimpen 
aan de IJssel, dat gespecialiseerd is in conservering van papier. Na onderzoek kwam 
namelijk vast te staan dat het archief  ontschimmeld diende te worden, voordat de CAS 
aan zijn werk kon beginnen. 
De afgesproken ontsluiting op dossierniveau zal in de loop van 2010 zijn beslag krijgen, 
waarbij is bedongen dat Pelita vanaf dat moment, ondanks de eigendomsoverdracht, 
onbeperkt toegang heeft tot de archieven. Een en ander is in de overeenkomst van 
schenking vastgelegd.

1.3  PROJECT GERICHTE BENADERING

Het project Gerichte Benadering, gestart in september 2005, werd, geheel volgens 
plan, op 1 juli afgerond. In goede samenwerking met de PUR zijn de laatste 3 zendingen 
verstuurd, waarbij 1.139 personen werden aangeschreven. In totaal zijn vanaf de start 
van het project 35.708 personen aangeschreven. De resultaten van het project Gerichte 
Benadering zijn beschreven in het eindverslag Project Gerichte Benadering, Binnenland 
en Buitenland, dat in april werd uitgegeven, vooruitlopend op de afsluiting van het 
project.

In de tweede helft van 2009 zijn rapporteurs van Stichting Pelita op verzoek van de 
PUR betrokken bij de afhandeling van het project Brede Benadering Buitenland. In dit 
verband zijn ruim 100 telefonische intakes en zo’n 50 sociale rapportages verricht voor 
in Noord-Amerika woonachtige cliënten.

De gerealiseerde GB-produktie is (inclusief de BBB-rapportages) met 493 stuks 31 
stuks lager dan in het PUR-produktieplan 2009 (524 stuks) was geraamd. 
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Productiegegevens project Gerichte Benadering 2009

januari 87

februari 98

maart 103

april 67

mei 23

juni 31

juli 30

augustus 23

september 20

oktober 1

november 5

december 5

totaal 493

JAARVERSLAG2009 / 09





STICHTINGPELITA

JAARVERSLAG2009 / 11

2.1.1   HET BESTUUR

Het bestuur kende in 2009 de volgende, ten opzichte van 2008, ongewijzigde 
samenstelling:

De heer drs. R.F. Hupez, voorzitter
De heer ir. R.M. Lutje Schipholt, vice-voorzitter/penningmeester 
De heer drs. A. Lobbezoo, lid
De heer drs. H.J. Verdier, lid 
Mevrouw D.E. Wilhelm-Everaers, lid 

Als adviseurs van het Pelita-bestuur traden op:

Mevrouw drs. E. Derksen
Mevrouw drs. A.W. Everts-Kuik

De directie bestond uit mevrouw drs. H. Ferdinandus 

De statuten van Pelita werden aangepast om aan te sluiten bij de vereisten van de 
ANBI-regeling. In die aanpassing is het bestuursbesluit om een Raad van Advies in te 
stellen, opgenomen. Mw. Derksen en mevrouw Everts-Kuik nemen hierin per 1 januari 
2010 zitting.
Eind december liep de zittingstermijn van de heer Lobbezoo af. Hij is 10 jaar bestuurlid 
geweest. Ook hij neemt zitting in de Raad van Advies. In het verslagjaar is kennisgemaakt 
met de heer mr. P. Isaak die per 1 januari 2010 toetreedt tot het bestuur.

2
DE ORGANISATIE
EN HAAR OMGEVING

2.1 DE ORGANISATIE
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2.1.2   PERSONEEL

Algemeen

Het personeelsbestand liep terug. De afname is vooral toe te schrijven aan de afloop van 
de diverse Gebaar-projecten en van het project Gerichte Benadering. Het belangrijkste 
deel van de afname is het gevolg van het niet verlengen van arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd. In een aantal gevallen kon een beëindiging met wederzijds goedvinden 
worden overeengekomen. De tabel geeft inzicht in het verloop en de opbouw van het 
bestand.

Samenstelling personeelsbestand

31-12-200� 31-12-2009

mannen 36 43,4% 28 44,4%

vrouwen 47 56,6% 35 55,6%

totaal �3 100,0% �3 100,0%

buitendienstmedewerkers 54 65,1% 43 68,3%

binnendienstmedewerkers 29 34,9% 20 31,7%

totaal �3 100,0% �3 100,0%

gemiddelde leeftijd 50,0 54,0

buitendienst 52,0 55,4

binnendienst 46,3 51,1

leeftijdsopbouw

tot en met 40 14 16,9% 5 7,9%

van 41 t/m 45 14 16,9% 6 9,5%

van 46 t/m 50 11 13,3% 8 12,7%

van 51 t/m 55 16 19,3% 11 17,5%

vanaf 56 28 33,7% 33 52,4%

totaal �3 100,0% �3 100,0%

aantal fulltimers 29 34,9% 24 38,1%

aantal parttimers 54 65,1% 39 61,9%

totaal �3 100% �3 100,0%
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Het ziekteverzuim

Het verzuimpercentage is uitgekomen op 3,0%. De dalende trend, we komen van 6,7% in 
2006, van de afgelopen jaren heeft zich daarmee voortgezet. Ook de meldingsfrequentie 
en de gemiddelde verzuimduur lopen terug. De verzuimbegeleiding bleef in handen van 
Arboned.

Ondernemingsraad, klachtencommissie en cliëntenraad

De samenstelling van de Ondernemingsraad heeft een wijziging ondergaan. Drie leden 
zijn om uiteenlopende redenen uit de Ondernemingsraad getreden. Eén nieuw lid trad 
toe. De Ondernemingsraad bestond eind 2009 uit:

De heer J. Kabel, voorzitter en penningmeester
De heer drs. E.H.C. Vandermeulen, secretaris
De heer A.G. van der Neut, lid.

De klachtencommissie heeft in 2009 één klacht ter behandeling gekregen. Deze werd 
ongegrond verklaard. De samenstelling van de klachtencommissie is ongewijzigd.

De heer drs. E.E. Warlicht, voorzitter
Mevrouw drs. M.L. van der Linden, lid
De heer mr. U. Santi, lid
Mevrouw T. Smak, reserve-lid

In het kader van de HKZ is een cliëntenraad ingesteld. De cliëntenraad adviseert de 
directie van Stichting Pelita gevraagd of ongevraagd met het oog op een zoveel mogelijk 
op de cliënt toegesneden dienstverlening. De samenstelling is als volgt:

De heer J.W.A. Siebelhoff, voorzitter
Mevrouw M. Creutzberg-Sippel, lid
Mevrouw R. Eimers, lid
Mevrouw H.Th. Keizer-ten Berge, lid
De heer B.H.E. Kortz, lid
De heer J.P.L. Patty, lid
De heer T.F.C. Verwer, lid

Financieel en personeel beheer

Voor de periode 2009 tot en met 2011 werden nieuwe financieringsafspraken met VWS 
gemaakt. De instellingssubsidie werd met € 200.000 per jaar uitgebreid ten behoeve 
van een intensivering van sociale dienstverlening. Verder is een belangrijk deel van de 
PUR-vergoeding voor indirecte kosten overgeheveld naar de instellingssubsidie. Ook 
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is het onderscheid tussen directe en indirecte kosten en de daarmee samenhangende 
toerekeningssystematiek komen te vervallen. Dit heeft geleid tot een vereenvoudiging 
van de opzet van begroting en verantwoording.
De samengevatte cijfers 2009 worden onderstaand vergeleken met die van 2008.

Kosten

2008 2009 verschil in %

totale personeelskosten 3.308.522 2.798.995 -15,4%

totale huisvesting/organisatiekosten 1.351.404 1.130.454 -16,3%

totaal kosten 4.�59.92� 3.929.449 -15,7%

totaal subsidies en overige baten 4.523.495 3.�74.954 -1�,�%

resultaat exploitatie -13�.432 -254.495

Ten opzichte van 2008 zijn de kosten en de baten substantieel afgenomen. Een 
belangrijke factor hierin is de beëindiging van het project Gerichte Benadering. Omdat 
de kosten minder zijn afgenomen dan de baten is het exploitatieresultaat ten opzichte 
van het voorgaande jaar sterk verslechterd. Hieraan is ook de investering in het Friends-
project debet.

2.2 DE OMGEVING

2.2.1 EXTERN

In 2009 was de overdracht van taken van de PUR naar de SVB onderwerp van discussies 
tussen onder meer de begeleidende instellingen en het ministerie van VWS. Zoals in ons 
jaarverslag van 2008 aangegeven, had de wijze waarop de overdracht gestalte krijgt, niet 
onze voorkeur, maar na de politieke besluitvorming hierover hebben wij op constructieve 
wijze aan de invoering bijgedragen door deelname aan de ingestelde klankbordgroep. 
Onze aandacht ging daarbij voornamelijk uit naar de totstandkoming van de wet waarin 
de taken en verantwoordelijkheden van de PUR nieuwe stijl en de SVB worden geregeld. 
We werkten op dit onderwerp nauw samen met JMW. Centraal stond handhaving van 
het bij de doelgroepen opgebouwde vertrouwen in de PUR. Structurele en relevante 
invloed van de PUR nieuwe stijl op de uitgangspunten en taakuitvoering van de SVB 
was daarom een conditio sine qua non.
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De in het verslag van 2008 aangekondigde discussie over de toekomst van het Indisch 
Platform (IP) heeft geresulteerd in het voornemen van het IP om zich op een breed terrein 
als belangenbehartiger en spreekbuis van de Indische gemeenschap te profileren. Veel 
aandacht is uitgegaan naar invulling hiervan. Het IP heeft gekozen over te gaan naar een 
stichtingsvorm. Doel is grotere slagvaardigheid en de mogelijkheid zelfstandig subsidie 
aan te vragen. Dat is van belang vanwege de aankondiging van VWS in 2011 de subsidie 
aan het Indisch Platform oude stijl te beëindigen. 
Wij zijn van mening dat wij als gesubsidieerde organisatie met eigen taken en 
verantwoordelijkheden niet de rol van medebestuurder van de Stichting Het Indisch 
Platform (SHIP) op ons kunnen nemen. Wij hebben het IP daarom in kennis gesteld 
van het feit, dat wij geen deel kunnen uitmaken van de nieuw op te richten stichting. 
In 2010 zal in goed overleg met de SHIP gezocht worden naar een nieuwe vorm van 
samenwerking. In het IP werd Pelita het afgelopen jaar vertegenwoordigd door zijn vice-
voorzitter. Ook het secretariaat van het IP werd door ons verzorgd.

De directeur had zitting in de adviescommissie voor de verwerkingsreizen naar Japan. 
Deze reizen maken deel uit van het programma Peace & Friendship and Exchange 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Japan. In dat kader vond tevens een 
informele ontmoeting plaats met de tweede zoon van de keizer van Japan, prins 
Akishino en diens echtgenote. Ook was zij samen met vertegenwoordigers van het 
NIOD op uitnodiging van de ambassadeur van Japan aanwezig bij een bijeenkomst op 
de Japanse ambassade.

2.2.2 INTERN

Het behalen van de HKZ-certificering heeft intern niet alleen geleid tot de al eerder 
beschreven inrichting van een servicedesk op het CB en het opstellen van jaarplannen 
door de regionale steunpunten, maar ook tot een coachingstraject voor het MT ter 
optimalisering van de werkprocessen.
 
De koers van verbreding, verdieping en vernieuwing is verder uitgewerkt. De steunpunten 
speelden hierbij een rol. Zij onderzochten de financieringsmogelijkheden binnen de 
WMO . De WMO biedt vooralsnog weinig perspectief voor een landelijk opererende 
welzijnsinstelling als Pelita. 
Het projectidee voor ondersteuning van thuiswonende dementerende ouderen is na 
verder onderzoek aangepast. In 2010 zal hierover een besluit worden genomen. 
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3
DE ORGANISATIE
EN HAAR ACTIVITEITEN

3.1 MAATSCHAPPELIJK WERK

3.1.1 ALGEMEEN

Bij het maatschappelijk werk en de sociale dienstverlening stond kwaliteitsverbetering 
in het kader van de HKZ centraal. Het opstellen van protocollen en procesbeschrijvingen 
kreeg volop aandacht. Medewerkers werden bijgeschoold in de HKZ-verslaglegging 
van de hulpverlening en het in overleg met de cliënt vastleggen van de doelen ervan. 
Interne audits werden uitgevoerd. 

3.1.2  ONTWIKKELINGEN VAN DE HULPVRAGEN

Door de voortschrijdende vergrijzing worden de hulpverleners regelmatig geconfronteerd 
met vragen over de laatste levensfase en het naderende einde. Sommige cliënten vragen 
hulp bij het formuleren van hun wensen, het regelen van de begrafenis of het uitvoeren 
van het testament. Niet alle verzoeken kunnen door het maatschappelijk werk worden 
gehonoreerd en soms is er sprake van ethische dilemma’s. Vanwege de toenemende 
problematiek werd, in overleg met Centrum ’45, besloten hierover begin 2010 een 
studiedag te organiseren. 

De wijzigingen in het basispakket en de AWBZ leveren veel werk op. Veel cliënten werden 
opnieuw geïndiceerd en verloren AWBZ-begeleiding. Mensen met psychische en sociale 
problemen moesten vanaf 1 januari voor hun ondersteunende begeleiding of verzorging 
naar de gemeenten die daar onvoldoende op bleken voorbereid. De problemen moesten 
per individu bekeken worden en konden niet overal worden opgelost. Verder bleef het 
aantal vragen rond wonen en woonvoorzieningen onveranderd hoog.
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3.1.3 KWANTITATIEVE GEGEVENS

De Indische Eettafel in Eindhoven werd stopgezet. Dit leidde tot de oprichting van een 
gespreksgroep voor de deelnemers die eens per maand bijeenkomt. Dit groepsaanbod 
was zo succesvol, dat een tweede groep noodzakelijk werd. Dit werd mede veroorzaakt 
door de al gememoreerde pakketmaatregel AWBZ waardoor hier nog meer mensen 
tussen wal en schip vielen. De partnergroep en de lotgenotengroep werden 
gecontinueerd. Ook de ‘open’ groepen met een wisselend ledenbestand in Amstelveen, 
Geleen en Arnhem werden voortgezet. In Arnhem werd een gespreksgroep begeleid 
door een therapeut van het Sinaï Centrum en een maatschappelijk werker van Pelita.
Thema’s die in de groepen aan de orde komen zijn dementie, verlieservaringen, terugkeer 
naar Indonesië, opname in een zorginstelling en zingeving in de laatste levensfase.

Realisatie 2009

Procesmatige hulpverlening WUV WUBO WIV TOTAAL

Over uit 2008 347 518 2 867

Nieuw in behandeling 196 293 0 489

Totaal in behandeling 543 �11 2 135�

Afgesloten 272 406 2 680

Over naar 2010 271 405 0 �75

Contacten

contacten hulpverleningsproces 1346 2674 18 4038

korte contacten 185 372 0 557

Totaal aantal contacten 1531 3046 18 4595
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Behandel- en eenmalige contacten per maand in 2009

Behandelcontacten Eenmalige contacten Totaal

januari 338 46 384

februari 417 83 500

maart 332 66 398

april 394 84 478

mei 346 53 399

juni 322 82 404

juli 317 53 370

augustus 286 46 332

september 394 68 462

oktober 377 58 435

november 312 53 365

december 219 38 257

totaal 4054 730 47�4

Ten opzichte van 2008 dat met 637 nog een flinke stijging van nieuwe cliënten te zien 
gaf, is met 489 een lager aantal cliënten nieuw in behandeling genomen. Het totaal 
aantal hulpverleningscontacten daarentegen ligt met 4595 slechts marginaal onder het 
niveau van het voorgaande jaar (4784). In verband met de instabiliteit van het oude 
registratiesysteem en de nog niet voltooide invoering van het nieuwe Regas-systeem, 
ontbreken nog de exacte gegevens over het aantal afgesloten hulpverleningstrajecten. 
De in tabel Realisatie 2009 opgenomen gegevens zijn berekend op basis van 
gemiddelden over de laatste vijf jaar. De feitelijke bijstelling vindt plaats na het invoeren 
van de individuele caseload van de maatschappelijk werkers in Regas.

3.1.4  CONSULTATIE EN KENNISOVERDRACHT

De regionale teams in Eindhoven, Apeldoorn en Amstelveen bespreken vergaderen 
maandelijks om problemen en ontwikkelingen te bespreken. Verder vinden 
casuïstiekbesprekingen en intervisie plaats. Ook worden behandelaars uit de Joodse 
geestelijke gezondheidszorg en van Centrum ’45 geconsulteerd. Dit vindt plaats naast 
de reguliere bijscholing en deskundigheidsbevordering.
Een aparte vermelding verdient het bezoek in maart van een delegatie van de Universiteit 
van Tokyo onder leiding van Professor Kawahito. Hij bezocht ons met 27 studenten 
van de Universiteit van Tokyo. Ze kregen een presentatie over de opvang van Indische 
oorlogsgetroffenen in Nederland en de wetten voor oorlogsgetroffenen. Bovendien 
hadden zij een indrukwekkende ontmoeting met overlevenden van de atoombom. 
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Het bezoek werd door ons in 2008 voorbereid met de in Nederland woonachtige Japanse 
professor Muraoka. Via ons zocht hij contact met overlevenden van de atoombom op 
Nagasaki, omdat de gemeente Nagasaki een regeling voor Japanse slachtoffers van 
de atoombom openstelde voor slachtoffers uit het buitenland. De krantenberichten in 
Japan over dit bezoek leidden tot grotere belangstelling voor dit onderwerp.

3.2  WETSUITVOERING

3.2.1  ALGEMEEN

Het aantal aan de PUR geleverde eerste en vervolgrapportages WUV/WUBO ligt met 
608 bijna 20% lager dan in het jaar daarvoor. De realisatie van 528 eenheden ligt bijna 
30% onder het PUR-productieplan van 771 eenheden.

3.2.2  KWANTITATIEVE GEGEVENS

WUV/WUBO-productie 2009

EERSTE AANVRAGEN VERVOLGAANVRAGEN

WUV WUBO TOTAAL WUV WUBO TOTAAL

januari 2 31 33 4 8 12

februari 3 38 41 3 13 1�

maart 2 25 27 3 7 10

april 4 37 41 5 7 12

mei 3 29 32 5 9 14

juni 5 25 30 7 12 19

juli 1 23 24 5 5 10

augustus 2 29 31 8 11 19

september 5 28 33 11 19 30

oktober 2 25 27 12 20 32

november 5 36 41 6 19 25

december 3 22 25 11 13 24

totaal 37 34� 3�5 �0 143 223
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Naast de rapportages in het kader van WUV en WUBO is één WIV-aanvraag afgehandeld 
die werd ingetrokken. Er zijn dan ook geen verklaringen verzet en waardigheid afgegeven. 
Wel zijn er vijf waardigheidsverklaringen ten behoeve van weduwen van overleden 
WIV-gepensioneerden afgegeven. Het jaar werd afgesloten met één WIV-aanvraag in 
behandeling.

3.3  SOCIALE DIENSTVERLENING

3.3.1  ALGEMEEN

De intensivering van de sociale dienstverlening is gedecentraliseerd en wordt nu gedaan 
vanuit de vijf regionale steunpunten in Apeldoorn, Nijmegen, Eindhoven, Amsterdam en 
Den Haag. De gedachte is, dat medewerkers ter plekke beter in staat zijn om vast te 
stellen welke behoeften er zijn in hun werkgebied. Ook  kunnen zij het beter inschatten 
hoe daar aan tegemoet kan worden gekomen. Zij kennen de cliënten en de infrastructuur 
van hun regio het best. Bij iedere steunpuntlocatie werd een coördinerende medewerker 
aangewezen en op alle locaties werd een inventarisatie gemaakt van bestaande en 
gewenste activiteiten.
Een deel van de wensen werd gerealiseerd, bestaande activiteiten werden voortgezet 
of uitgebreid.

3.3.2  INDISCHE INLOOPMIDDAGEN: MASOEK SADJA’S

De Masoek Sadja’s voorzien in de behoefte aan lotgenotencontact en informatie. Er 
is een gevarieerd Indisch cultureel aanbod en men kan gemakkelijk in contact komen 
met een maatschappelijk werker of dienstverlener van Pelita. De bijeenkomsten staan 
garant voor een brede en laagdrempelige opvang van oudere Indische Nederlanders 
en zijn succesvol. In het afgelopen jaar werden, verdeeld over het land, 105 Masoek 
Sadja’s georganiseerd met een gemiddelde van 103 bezoekers. Plaatsen van handeling 
waren Amersfoort, Amstelveen, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Den Helder, 
Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nijmegen en Zwolle.

3.3.3  MASOEK SADJA’S VOOR MOLUKSE OUDEREN

Het concept van de Masoek Sadja’s vond minder weerklank onder de Molukse ouderen. 
De taalbarrière, cultuurverschillen en de slechtere conditie van veel eerste generatie 
Molukse ouderen zijn hier de achtergrond van. Daarom worden zowel landelijk als 
regionaal aparte inloopdagen voor deze ouderen georganiseerd.
Met trots kunnen we melden dat de Pelita Landelijke Molukse Ouderendag 27 juni alweer 
voor de zevende maal in Barneveld werd gehouden. Met bijna 2000 bezoekers barstte de 
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zaal uit z’n voegen. Aparte vermelding verdient ook nog de Kerst-in die in december in 
Noord-Holland plaats vond voor Molukkers van 55 jaar en ouder ter afsluiting van het jaar. 
Deze dag werd georganiseerd in samenwerking met de Werkgroep Molukse Ouderen, 
de Kerkenraad van de G.I.M. en vrijwilligers uit Wormerveer.

3.3.4  ANDERE INLOOPBIJEENKOMSTEN

Naast de Masoek Sadja’s zijn er inloopbijeenkomsten die samen met algemene instellingen 
worden georganiseerd, zoals in Den Bosch. Met verzorgingshuis ‘de Grevelingen’ 
werden 11 bijeenkomsten gerealiseerd met een gemiddeld bezoekersaantal van 68. In 
Den Haag werden 8 inloopbijeenkomsten in buurthuis Het Klokhuis verwezenlijkt met 
gemiddeld 25 bezoekers. Hier wordt samengewerkt met verzorgingshuis Florence. In 
december werd het jaar met een Kerstmaaltijd afgesloten
De Indische Inloop Overvecht in Utrecht wordt in Zorgcentrum Zuylenstede met 
Cumulus Welzijn georganiseerd. Zestien bijeenkomsten vonden plaats met gemiddeld 
60 bezoekers. Vaste gasten krijgen hier bovendien een ‘dagje-uit’ aangeboden.

Kwantitatieve gegevens activiteiten sociale dienstverlening

Aantal Bezoekers Individuele gesprekken

Masoek Sadja 105 11.195 856

Reg. Molukse Ouderendag 1 52 5

Landelijke Molukse Ouderendag 1 1950 32

Andere inloopdagen 38 1824 76

Diverse spreekuren 378

Eettafels 43 2408

De seniorenclub is een samenwerkingsverband tussen Bureau Van der Star en Pelita. 
Hier vindt ondersteunende begeleiding en activering van Indische ouderen plaats. De 
groep komt eenmaal in de twee weken bij elkaar en houdt zich bezig met educatieve 
en culturele thema’s, yoga, internet, creativiteit en koken. De ongeveer 25 deelnemers 
ondersteunen elkaar. Zo fungeert de groep als een ankerpunt in hun leven. In het kader 
van de teruglopende budgetten zal de voortgang van de samenwerking in 2010 helaas 
ter discussie moeten komen te staan.
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3.3.5  REGIONALE STEUNPUNTEN

Pelita maakt, dankzij de intensivering van de sociale dienstverlening, inmiddels gebruik 
van vijf steunpunten die gevestigd zijn in Eindhoven, Nijmegen, Amstelveen, Den Haag 
en Apeldoorn. De laatste twee locaties zijn nieuw. De steunpunten zijn verantwoordelijk 
voor het dienstenaanbod, zoals de organisatie van de verschillende Masoek Sadja’s, de 
Eettafels en de inloopspreekuren. Zij zijn tevens aanspreekpunt voor scholen, media, 
gemeentelijke en provinciale instellingen en andere hulpverlenende organisaties.

Het steunpunt Nijmegen is sinds jaar en dag gevestigd in een ruimte van het Oude 
Burgeren Gasthuis (OBG) . Hier hebben zich in totaal 173 cliënten gemeld met een 
vraag, een lichte stijging. In veel gevallen leidde dit tot een vervolgafspraak of een 
doorverwijzing. Op de Masoek Sadja hebben zich 21 mensen gemeld. Hun hulpvragen 
gaan in hoofdzaak over de wetten of lokale projecten. Met het verzorgingshuis in Grave 
is gesproken over het starten van een contactgroep voor Indische ouderen in 2010.
In Nijmegen is op kleine schaal gestart met het doen van preventieve huisbezoeken 
door vrijwilligers. Ook begeleiden zij cliënten naar het ziekenhuis of op een uitstapje.
Het steunpunt maakt deel uit van het Platform Indische Organisaties Nijmegen (PION) 
dat met de wethouder Welzijn onder andere overleg voert over de zorg voor Indische 
ouderen. Ook wordt gewerkt aan een Indische Agenda voor het Rijk van Nijmegen

Het steunpunt Amstelveen, gevestigd in Wijkcentrum de Meent werd eind augustus 
getroffen door een brand waardoor de activiteiten moesten worden stopgezet en 
een nieuwe locatie moest worden gezocht. Die werd gevonden aan de Handweg in 
Amstelveen. Begin oktober  zijn de activiteiten daar hervat. De bereikbaarheid van de 
locatie is helaas veel minder goed. Ook is het kantoor niet rolstoel-toegankelijk. Dat heeft 
duidelijk zijn weerslag op het aantal bezoekers van de Masoek Sadja en de spreekuren. 
Het woonspreekuur is verplaatst naar de locatie van Stichting IMOA, waarmee we op 
het gebied van woonvormen voor Indische en Molukse ouderen samenwerken. Het 
wekelijkse inloopspreekuur in samenwerking met Pinc ex-Madjoe bleek niet meer 
rendabel en  is vervangen door een spreekuur op afspraak.

Het steunpunt in Eindhoven behield de eigen ruimte in buurthuis de Rondweg. Met de 
Vitalis Zorggroep werden gesprekken gestart over de huisvesting van dementerende 
Indische ouderen in één van hun locaties. Ook met andere zorginstellingen en met 
woningbouwcorporaties worden de mogelijkheden van aangepaste vormen van 
wonen of groepswonen onderzocht. De KJBB werd in de gelegenheid gesteld hier een 
bijeenkomst te organiseren.

In het pand van ons Centraal Bureau in Den Haag werd een steunpunt ingericht. De 
afronding van het project Serviceabonnement vroeg in het begin veel aandacht, omdat 
met de betrokken vrijwilligers en cliënten veel zaken moesten worden geregeld.
Aparte vermelding verdient de informatieve koffieochtend die in samenwerking met 
het verzorgingshuis “Leilinde” van WZH werd georganiseerd. Deelnemers werden 
geïnformeerd over woon-/zorgmogelijkheden voor dementerende Indische en Molukse 
bejaarden in Leilinde.
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Voor de noordelijke provincies is de keuze voor de locatie van het steunpunt op 
Apeldoorn gevallen. De cliëntdichtheid en de infrastructuur gaven de doorslag bij deze 
keuze. Vanwege de omvang van het gebied is besloten de hulpverlening hier toch zoveel 
mogelijk ambulant te houden. Op diverse plaatsen kunnen cliënten onze medewerkers 
hier ook vinden op spreekuren, meestal gekoppeld aan kumpulans van anderen.
De medewerkers en vrijwilligers van Masoek Sadja Arnhem organiseerden in augustus 
2009 een Indische Familiedag op het landgoed Bronbeek. De dag was niet alleen bedoeld 
als een ongedwongen ontmoeting tussen generaties, maar ook om de getuigenissen 
van de 1e generatie Indische en Molukse Nederlanders niet verloren te laten gaan.  Er 
waren ruim 650 bezoekers. Het voornemen is de dag te continueren.

3.3.6  VRIJWILLIGERSWERK

Ons vrijwilligersbestand liep op naar 280. Een deel werkt voor de reguliere organisatie,  
een deel voor Pinc-ex Madjoe. De vrijwilligers voeren taken uit binnen de sociale 
dienstverlening, zoals de organisatie van de Masoek Sadja’s en andere bijeenkomsten, 
preventief huisbezoek, administratief werk voor cliënt en organisatie, telefonische 
hulpdiensten, het verzorgen van mailingen en archiefwerkzaamheden, bestuurswerk bij 
vrijwilligersorganisaties, de Pelitastand en –informatielijn. Onze vrijwilligers zijn veelal 
mensen met een Indische of Molukse achtergrond met kennis van de cultuur. In het 
kader van de HKZ werd het beleidsplan rond het werken met vrijwilligers afgerond en 
opgenomen in ons kwaliteitsmanagementsysteem.
Als blijk van waardering voor hun inzet organiseren wij jaarlijks een vrijwilligersdag op 
Bronbeek. 

3.3.7  PINC EX-MADJOE, KJBB 

Pelita ondersteunde als voorheen Pinc ex-Madjoe op bestuurlijk en organisatorisch 
vlak. Ondersteuning wordt verleend bij het werven van vrijwilligers en het organiseren 
van kumpulans en regionale vergaderingen. Het V-Fonds subsidieert de activiteiten van 
Pinc ex-Madjoe, maar wenst een duidelijker relatie tussen de hoogte van de bijdrage en 
het aantal ex-KNIL-militairen in het PINC-bestand. Dit wordt geïnventariseerd. 
De regio Arnhem besloot zich te verzelfstandigen. Dit had een daling van het 
donateursbestand met 250 tot gevolg.

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging KJBB besloot in november de 
vereniging per 1 januari 2010 op te heffen. Hieraan voorafgaand voerde de KJBB 
gesprekken met Pelita over de voortzetting van sociale activiteiten na de opheffing. 
Om hier uitvoering aan te geven werd de commissie ex-KJBB geïnstalleerd. Het KJBB-
ledenbestand werd opgeroepen de activiteiten van de commissie ex-KJBB financieel 
te ondersteunen. Wanneer men hier gevolg aan geeft, ontvangt men Pelita Nieuws in 
plaats van de Kawatberichten. 
De inloopdagen in Hilversum van de Landelijke Vereniging Indische Na-oorlogse 
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Generatie die voorheen deel uitmaakte van de KJBB werden ondersteund door 
maatschappelijk werkers.
 

Steeds vaker vragen organisaties van kleinschalige lokale herdenkingen om 
ondersteuning. Deze activiteiten zijn van belang voor ouderen die de herdenking in Den 
Haag niet meer bij kunnen wonen. Per verzoek wegen wij de mogelijkheden.

3.3.8  WOON-/ZORGPROJECTEN

De bestaande contacten met woonzorginstellingen zijn gecontinueerd. Bij 
woonzorgcentrum Scharweijerveld in Maatsricht werd in het kader van het woonproject 
een maandelijks spreekuur ingesteld, een aantal koffiemiddagen en een tweetal eettafels 
georganiseerd. 
De woongroep Savelsbos in Zoetermeer is gerealiseerd en gaat zelfstandig verder. 
WZH uit Den Haag werd ondersteund om een woongroep voor dementerende 
Indische en Molukse Ouderen in Leilinde te realiseren. Pelita zal bijdragen aan de 
deskundigheidsbevordering van het betrokken  personeel. 
Met woonzorgcentrum De Grevelingen werden de inloopmiddagen voortgezet. Ook 
werd met woningcoöperatie Woonveste gesproken over wooncapaciteit voor onze 
doelgroep. 
De samenwerkingsverbanden ten behoeve van dagopvang voor Indische senioren 
in Nijmegen bij zorgcentrum Doekenborgh, in Eindhoven bij woonzorgcentrum 
Engelsbergen en in Heerlerheide bij woonzorgcentrum Ter Eyck werden gecontinueerd. 
Men werd echter geconfronteerd met de pakketmaatregel AWBZ waardoor een aantal 
deelnemers geen indicatie meer kreeg. Het voortbestaan van dit aanbod loopt daarmee 
gevaar. Met zorgcentrum Doekenborgh werd ook nog tweewekelijks een kleinschalige 
kumpulan opgezet.
Met Bersama Kuat uit Breda werd een dag voorbereid voor zorgverleners in de algemene 
instellingen met als doel kennisoverdracht aan algemene instellingen op het gebied 
van zorg aan onze doelgroep. Organisaties met deskundigheid op dit terrein zullen de 
gelegenheid krijgen zich te presenteren. De dag vindt volgend jaar plaats. 

In samenwerking met het Rode Kruis werden twee vakantieweken in huize IJsselvliedt 
in Wezep gerealiseerd. Dit initiatief is voor mensen die normaal gesproken geen 
vakantiemogelijkheden hebben en bedoelt het sociaal netwerk te verstevigen. Hiernaast 
werd een aparte week georganiseerd voor Molukse ouderen.

3.3.9 INDISCHE EETTAFEL

Over het hele land verspreid werden 43 Indische Eettafels verwezenlijkt met gemiddeld 
56 bezoekers. Dit initiatief is succesvol en nuttig. Gezamenlijk eten is gezellig en 
voorkomt isolement. Ook wordt het koken zelf voor senioren soms lastig. Het voorziet in 
de behoefte aan lotgenotencontact. De ervaring leert bovendien dat de eettafel veelal 
een ander publiek trekt dan de Masoek Sadja’s. De eettafels konden materieel worden 
toegerust met een bijdrage van het Oranjefonds.
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3.4  PELITA VISUM SERVICE

Pelita Visum Service bemiddelt bij het verkrijgen van visa kort en lang verblijf in Indonesië. 
De gerealiseerde bemiddelingen en de behaalde omzet worden in onderstaande 
tabel weergegeven. Het aantal bemiddelingen kort verblijf blijft stabiel. Het aantal 
bemiddelingen lang verblijf daarentegen is sterk afgenomen. De omzet nam met ruim 
30% af tot een totaal van € 43.828. De beëindiging van de samenwerking met Access 
Indonesia in februari ligt hieraan ten grondslag. De exploitatie echter sluit met een 
positief resultaat van € 3.142. (bijlage 2).

2007 200� 2009

kort lang kort lang kort lang

1e kwartaal 217 9 140 17 154 20

2e kwartaal 282 9 211 19 227 7

3e kwartaal 165 25 185 33 216 19

4e kwartaal 202 17 215 21 191 9

totaal ��� �0 751 90 7�� 55

omzet 24.�10 27.325 23.9�7 39.530 22.299 21.529

3.5 PUBLICITEIT EN VOORLICHTING

3.5.1  INLEIDING

De in voorgaande jaren gesignaleerde trend, dat de media in eerste instantie contact 
met ons zoeken wanneer zij een reactie wensen van Indische Nederlanders en 
Molukkers op nieuws, dat hen aangaat, bleef zich onverminderd voortzetten. Dit hangt 
ook samen met het feit, dat het IP in ons pand domicilie houdt. Door onze uitstekende 
toegang tot alle lagen van de doelgroep en verwante organisaties kunnen wij deze rol 
als intermediair uitstekend waarmaken. In de meeste gevallen gaat het om verzoeken 
om bemiddeling bij het vinden van geschikte mensen voor een artikel of reportage. Met 
regelmaat plaatsen wij ook oproepen hiertoe op onze site of in ons blad.
De aanwezigheid van Pelita-medewerkers bij de bekende reünies, voorlichtings-
bijeenkomsten en andere evenementen, vond met eenzelfde intensiteit plaats 
als in voorgaande jaren. Onze stand op de Tong Tong Fair werd gebruikt om ons 
vriendenprogramma extra onder de aandacht te brengen. Het bureau MarketingXperts 



2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

32000

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep nov decokt jan feb mrt apr mei jun jul aug sep nov decokt

bezoekers www.pelita.nl bezoekers www.onzeplek.nl

STICHTINGPELITA

JAARVERSLAG2009 / 27

uit Amstelveen lanceerde een actie. Er werden flyers verspreid waarmee men zich als 
vriend kon aanmelden. Wanneer men hier gevolg aan gaf, maakte men tevens kans 
op een prijs. Onder de deelnemers werd als hoofdprijs een week lang het gebruik 
van een Mini Cabrio Cooper S verloot. Tien anderen ontvingen een wijnpakket. Indien 
men daadwerkelijk besloot een donatie te doen en vriend te worden ontving men 
een VoordeligUitEten-kortingskaart. Met de kaart kon men een jaar lang 10 tot 25% 
korting op de rekening krijgen bij aangesloten restaurants. De inspanningen leverden 
uiteindelijk circa honderd nieuwe donateurs op. Een resultaat dat duidelijk achterbleef 
bij de verwachtingen.

3.5.2 PELITA OP HET INTERNET

Het beheer van de Pelita website, de website Onze Plek en de daaraan gekoppelde 
maandelijkse digitale nieuwsbrief had een tegenslag te verwerken door het vertrek 
per 1 mei van de webmaster die daar sinds 2003 verantwoordelijk voor was. Zij vond 
een nieuwe baan. Vanwege onze teruglopende budgetten kozen we ervoor het werk 
onder de achterblijvende medewerkers te verdelen. Met uitzondering van wat kleine 
aanloopproblemen is dat uitstekend gelukt. De website Onze Plek, in het bijzonder het 
Forum, bleef onverminderd populair. Mensen uit de hele wereld hebben hier contact 
met elkaar over een veelheid van onderwerpen. Ook het aantal abonnees van de digitale 
nieuwsbrief bleef stabiel op ruim 3.000, ondanks de striktere regelgeving rond het 
ongevraagd toesturen van informatie over het net. Hetzelfde geldt voor de Pelita website. 
De vorig jaar gekozen werkwijze bij het plaatsen van oproepen door bezoekers waarbij 
symbolen die op het scherm verschijnen moeten worden nagetypt, voldoet naar volle 
tevredenheid. Voor beide sites kunnen we, aan de hand van de statistieken, vaststellen 
dat we, ondanks de aanpassingen, de bezoekersaantallen redelijk hebben weten vast 
te houden. U kunt dat in de grafieken nazien.We zijn voornemens het gebruik van de 
websites in samenhang met ons blad te intensiveren. Zo willen wij via het verzamelen 
van e-mailadressen van bezoekers van onze Masoek Sadja’s, Eettafels en ouderendagen 
onze papieren mailingen terugbrengen om zo tot verdere kostenbesparing te komen. 
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Tijdens de Tong Tong Fair is in het Bibittheater de website www.voorouderlijkesporen.nl 
gelanceerd. Deze site kwam, evenals onze site www.virtueelindie.nl , tot stand met een 
subsidie van Stichting Het Gebaar. De site Voorouderlijke Sporen is direct gerelateerd 
aan Virtueel Indië. Is de laatste onder andere bedoeld als eerbetoon aan de eerste 
generatie, Voorouderlijke Sporen richt zich op de tweede en latere generaties. De site 
is bedoeld als hulpmiddel bij het achterhalen van iemand afkomst. Probleem bij deze 
twee sites is het onderhoud gebleken. Onze capaciteit bleek onvoldoende om de sites 
echt up to date te houden. We hopen door de inzet van vrijwilligers en/of stagiaires hier 
iets aan te kunnen doen.

Ten behoeve van het vriendenprogramma werd de site www.vriendenvanpelita.nl 
ingericht. Wat betreft de andere websites van Pelita, www.visum-indonesie.nl en www.
hetindischplein.nl, hebben er geen veranderingen plaats gehad. 

De website van Stichting Herdenking 15 augustus 1945 is ook dit jaar bijgehouden door 
onze medewerkers.

3.5.3    PELITA OP PAPIER

Het project Gerichte Benadering eindigde 1 juli. Tot die tijd werd het vele drukwerk in 
verband met het grote aantal mailings geleverd door Bureau Argante Argante. Ook bij 
de totstandkoming van de zes afleveringen per jaar van Pelita Nieuws speelt dit bureau 
vooralsnog een grote rol.

Met regelmaat melden zich nieuwe abonnees aan. Mensen die zich als Vriend van Pelita 
aanmelden, ontvangen, tenminste een jaar lang, eveneens een exemplaar om zo hun 
band met ons te bestendigen. De oplage van het blad bleef met 5500 exemplaren 
ongewijzigd. Per 1 januari is het blad overeenkomstig de nieuwe huisstijl verschenen in 
een geheel nieuwe lay-out. Ook is het aantal pagina’s uitgebreid. De samenwerking met 
1to1Media heeft geleid tot de invoering van nieuwe elementen zoals een prijspuzzel, 
een advertentierubriek voor particulieren en reclamemogelijkheden voor bedrijven. De 
reacties op de veranderingen waren onverdeeld enthousiast. We grepen de gelegenheid 
aan om mensen op te roepen hun abonnement op Pelita Nieuws om te zetten in een 
donateurschap en vriend van Stichting Pelita te worden. Naast het blad steunt men 
dan het werk van Pelita en komt men in aanmerking voor een kortingsprogramma. Het 
resultaat was verbluffend, vele honderden abonnees gaven gevolg aan deze oproep. 

De vorig jaar gesignaleerde verwatering van de huisstijl werd met de invoering van de 
nieuwe lay out  en de aanpassing van het logo in eerste instantie voortvarend aangepakt. 
In de loop van het jaar echter bleken budgettaire overschrijdingen een probleem. We 
hebben toen besloten de oude voorraden zoveel mogelijk op te maken. Hierdoor 
verloopt de implementering van de nieuwe huisstijl schoksgewijs en minder ideaal dan 
we ons eerder voornamen. 
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Het streven naar meer eenheid van huisstijl viel samen met de poging HKZ-certificering 
te verwezenlijken. Ook de communicatie en de p.r. moesten daarom planmatiger 
worden aangepakt. We hebben ons daarom zoveel mogelijk gehouden aan het 
vastgestelde Communicatieplan waarin de doelen, protocollen en evaluatiemomenten 
zijn opgenomen. Door de geschetste financiële druk zijn we niet in staat geweest al 
onze voornemens op dit vlak te realiseren. Dit is in de evaluatie vastgesteld en waar 
relevant heeft dit zijn plek in het communicatieplan 2010 gekregen.
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BIJLAGE 1
Balans Stichting Pelita
in euro

ACTIVA 2009 2008

Vaste activa
Materiële vaste activa

Apparatuur
Inventaris

Financiële vaste activa
Waarborgsom
Effecten

Vlottende activa
Overige vorderingen
en vooruitbetaalde
bedragen
Geldmiddelen

64.656
24.804

>

3.909
793.925

>

90.126
196.788

>

89.460

797.834

286.914

30.792
20.367

>

3.909
608.087

>

401.931
363.415

>

51.159

611.996

765.346

Activa totaal 1.174.208 1.428.501
PASSIVA

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Overige reserves
Bestemmingsreserve
Risicoreserve

Voorzieningen

Kortlopende schulden
en overlopende passiva

Vooruitonvangen subsidies
Schuld aan kredietinstellingen
Te betalen en vooruitontvangen
bedragen

681
347.520

34.338
9.139

>

-

96.926
151.439

534.165
>

391.678

782.530

681
329.798

-
187.295

>

-

-
-

910.727
>

517.774

910.727

Passiva totaal 1.174.208 1.428.501
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2009 2008

subsidiabel
reguliere taken

subsidiabel
VWS-projecten

eigen
activiteiten totaal totaal

personeelskosten
salariskosten

maatschappelijk werker
rapporteur
dienstverlener
directie
leiding/staf
coördinatie/ondersteuning
PR/redactie website & PN
wetsspecialist
secr./adm. ondersteuning
ICT-medewerker

696.977
464.445
134.165
102.541
132.545
107.628

47.959
116.344
306.086

17.142

-
5.188

-
-

77.279
5.000

-
-

22.310
-

-
347

-
-
-

45.261
-
-

46.464
-

696.977
469.979
134.165
102.541
209.824
157.888

47.959
116.344
374.860

17.142

693.947
752.911
91.323
86.962

325.983
172.975

-
160.566
394.143

15.845

totaal salariskosten
werkgeverslasten
overige personeelskosten

2.125.832
396.061

34.842

109.777
19.021
-5.206

92.071
26.598

-

2.327.680
441.679

29.636

2.694.655
526.671

87.196

totaal personeelskosten 2.556.735 123.591 118.669 2.798.995 3.308.522

huisvestingskosten 166.672 - - 166.672 154.683

organisatiekosten
activiteitskosten
drukwer/kopieerkosten
telefoon/porto
ICT/automatisering
kantoorkosten
reis-verblijfskosten
fin.administratie/accountant
advieskosten
afschrijvingen
overige organisatiekosten
toerekening overhead

93.227
32.150
66.650
26.936
44.143

183.812
132.040

57.481
35.154
87.393

-18.368

-
152
700

54
572

15.168
-

5.213
-

10.886
13.551

85.482
-

538
190
144

3.769
-

5.952
-

75.979
4.817

178.709
32.302
67.888
27.179
44.859

202.748
132.040

68.645
35.154

174.257
-

185.842
40.399
73.583
54.792
54.132

240.477
147.168

76.188
33.254

290.886
-

totaal organisatiekosten 740.619 46.294 176.869 963.782 1.196.721

totaalkosten 3.464.025 169.885 295.538 3.929.449 4.659.926

baten
subsidies VWS
subsidies overigen
overige baten

3.260.225
-

25.644

169.885
-
-

-
119.063
100.137

3.430.111
119.063
125.781

3.902.616
416.288
204.591

totaal baten 3.285.869 169.885 219.200 3.674.955 4.523.495

resultaat -178.156 - -76.339 -254.495 -136.431

BIJLAGE 2
Exploitatie Stichting Pelita
in euro
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BIJLAGE 3
Lijst van afkortingen

AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling
arbo arbeidsomstandigheden
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBB Brede Benadering Buitenland
BEGO Bond van Ex-Geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee
CAS Centrale Archief Selectiedienst
CB Centraal Bureau
CBG Centraal Bureau voor Genealogie
CIZ Centrale Indicatie Zorginstellingen
fta full-time arbeidsplaats
GB Gerichte Benadering
HKZ-ISO Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen-International Standard   
 Organisation
IGV Indische Genealogische Vereniging
IHCB Indisch Herinneringscentrum Bronbeek
IMOA Indische en Molukse Ouderen Amsterdam
INOG Indische Naoorlogse Generatie
IP Indisch Platform
JMW Joods Maatschappelijk Werk
KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen
KITLV Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
KJBB Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap 1941-1949
KMS KwaliteitsManagementSysteem
KNIL Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
LRQA Lloyd’s Register Quality Assurance
MT ManagementTeam
MTO MedewerkersTevredenheidsOnderzoek
MW/SD Maatschappelijk Werk/Sociale Dienstverlening
NA Nationaal Archief
NIOD Nederlands Instituut voor OorlogsDocumentatie
NRK Nederlands Rode Kruis
OBG Oud Burgeren Gasthuis
PACE Stichtig Papua Cultureel Erfgoed
PIL Pelita InformatieLijn
PINC Pelita Indisch Nederland Club
PION Platform Indische Organisaties Nijmegen
PUR Pensioen- en Uitkeringsraad
SHIP Stichting Het Indisch Platform
SIFA Stichting Indisch FamilieArchief
SMART Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden
SVB Sociale Verzekeringsbank
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SWON Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen
VIN Vereniging Indische Nederlanders
VITAS Visa Tinggal Terbatas
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VZA Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam
WBP Wet Buitengewoon Pensioen
WIV Wet Buitengewoon Pensioen Indisch Verzet
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WUBO Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers 1940-1945
WUV Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945
WZH Woon Zorg Haaglanden
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