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STICHTINGPELITA

BERICHT VAN
DE VOORZITTER
In mijn voorwoorden bij voorgaande jaarverslagen maakte ik al gewag van de periode van overgang
waarin Pelita zich bevindt. Met name onze werkzaamheden op het vlak van de wettelijke taak
bewegen zich naar een, naar het zich laat aanzien, structureel lager niveau. Dit is in feite terug te
voeren op ons eigen succes bij de uitvoering van de Gerichte Benadering. Doel van dit project was
de groep Indische Nederlanders en Molukkers die niet eerder een aanvraag hadden gedaan, actief
te informeren over de mogelijkheden van de wetten voor oorlogsgetroffenen. Ondanks een fikse
personeelsreductie in de afgelopen twee jaar, zijn onze uitgaven minder snel gedaald in vergelijking
met de verminderde inkomsten. Hierdoor blijkt onze exploitatie over 2010 niet volledig te sluiten.
Een tegenvallend resultaat, ook voor onze subsidiegever. Toch hopen wij tot een vergelijk hierover
te kunnen komen. Positief op dat vlak zijn de ontwikkelingen over 2011 tot dusverre. Die geven aan
dat wij verwachten in het lopende jaar van een sluitende begroting te kunnen uitgaan.
Een en ander heeft echter verstrekkende gevolgen gehad voor onze eerder ingezette koers van
vernieuwing, verbreding en verdieping, waarbij de wens andere burgergeoriënteerde taken te
ontwikkelen op het gebied van wonen, welzijn en zorg leidend was. Ontwikkeling van iets nieuws
kost immers geld. Om aanvullende financiering te vinden om dit beleidsvoornemen te kunnen
realiseren, hebben wij enige jaren terug de Stichting Vrienden van Pelita opgericht. Deze stichting
beoogt donateurs te werven door het aanbieden van een aantrekkelijk vriendenprogramma. In
de afgelopen twee jaar heeft het bestuur er weloverwogen voor gekozen op zoek te gaan naar
zoveel mogelijk massa voor het donateursprogramma. Net als het jaar daarvoor lag voor de
beoogde wervingscampagne het zwaartepunt op de Tong Tong Fair. De uitvoering van de actie
lag in hoofdzaak bij onze partner The Community Factory, bijgestaan door een team van Pelita.
Het unique selling point had de Friendz-card moeten zijn. Bij aanmelding als donateur ontving men
deze kaart waarmee men voor allerhande kortingen in aanmerking kon komen. De aantallen bleven
evenwel achter bij de verwachtingen. Ook het feit dat TCF de continuïteit niet kon garanderen,
noopte het bestuur van verdere marketing van de kaart af te zien. Het meest voor de hand liggend
bleek daarop de wervingsactiviteiten terug te brengen tot hun kern: het verwerven van donaties en
het onderhouden van de band met onze donateurs door middel van ons blad.
Omdat het genereren van nieuwe geldstromen in tijden van crisis zeer lastig is, zal het bestuur een
nieuwe beleidslijn moeten vaststellen. Deze beleidslijn moet worden neergelegd in het beleidsplan
2012-2015. De essentie van dit plan zal zich centreren rond de veranderende vraag die wij bij
onze doelgroep kunnen constateren. We zien hier namelijk een duidelijke verschuiving van welzijn
naar zorg. In mijn volgend voorwoord zal ik nader ingaan op onze definitieve keuzes, waarbij
samenwerking met relevante partners zeker niet bij voorbaat zal worden uitgesloten. Uiteindelijk
is het belang van de cliënt bij dit alles van doorslaggevende betekenis. Rest mij voor nu u met
enthousiasme te wijzen op alle initiatieven die wij de komende tijd zullen ontplooien naar aanleiding
van het inmiddels 60-jarige verblijf van de Molukkers in ons land!

Den Haag, juli 2011

Roy Hupez, voorzitter
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1

DE MAATSCHAPPELIJKE
ACHTERGROND
1.1

HKZ-CERTIFICERING

Het afgelopen jaar is Pelita voortgegaan op de ingeslagen weg naar borging en
verbetering van het systeem voor kwaliteitzorg, het Kwaliteits-Management-Systeem
(KMS). Dit was, gezien het afnemend budget voor Maatschappelijk Werk en Sociale
Dienstverlening, geen geringe opgave. Toch is Pelita hierin, getuige de bevindingen van
de externe audit in december, goed geslaagd.

1.1.1 REGAS
Het nieuwe klantregistratiesysteem “Regas” is ingevoerd en in gebruik genomen.
Bij dit klantvolgsysteem wierp het KMS onmiddellijk zijn vruchten af. Alle processen
binnen de organisatie zijn nu beschreven. Deze beschrijvingen vormen de basis van
de verslaglegging in Regas van de primaire processen, die ten grondslag liggen aan
de hulp- en dienstverlening. Ook de door de HKZ gewenste evaluatie wordt hierin
opgenomen.
De overstap naar Regas heeft tijd en menskracht gevergd. Voor het eerst maken
zowel binnen- als buitendienst gebruik van één systeem waarin de aansturing en de
verslaglegging van alle vormen van hulp- en dienstverlening gebundeld zijn. Hiermee
is een aandachtpunt uit de voorgaande externe audit ondervangen. Er wordt geen
klantgevoelige informatie meer per post of e-mail verstuurd. Alles wordt in een
afgeschermde en beveiligde omgeving uitgewisseld.
Vanaf januari werd het personeel door P3Plus in het systeem geschoold waarbij is
gekozen voor de webbased versie van het programma. Bij de start van Regas zijn alle
caseloads geactualiseerd en handmatig ingevoerd. Er waren wat aanloopproblemen,
omdat nog niet alle gewenste functionaliteiten beschikbaar waren. Dat bood aan de
andere kant ruimte om praktische wensen bij de invoering te laten meewegen.
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1.1.2 PLANMATIG HANDELEN
Het streven om planmatig te werken is over de hele linie aangescherpt. In de jaarplannen
van binnen- en buitendienst zijn doelstellingen concreet en meetbaar opgenomen. Ook
de evaluaties van 2009 en de taakstelling voor 2010 kregen een duidelijke plek.
Deze evaluaties zijn van wezenlijke invloed geweest op de activiteitenplannen voor het
afgelopen jaar.

1.1.3 MANAGEMENT DASHBOARD
Nu het KMS en Regas zijn ingevoerd, moet de aansturing en bewaking van de hulpen dienstverlening op een hoger plan worden gebracht. Daarom is het Management
dashboard ingevoerd. Dit geeft een inzicht in de kengetallen van de primaire processen.
Doel is de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening te bewaken door de reactietijd,
klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en de afhandeling van klachten in het oog
te houden. Als een indicator te ver van de norm afwijkt, is er reden voor nader onderzoek.
Het gebruik van indicatoren vergde de nodige gewenning. Daar kwam nog bij dat pas
na de zomer een belangrijk deel van de gewenste informatie uit Regas gehaald kon
worden. Pas aan het eind van het jaar was het systeem volledig operationeel. In 2011
moet het sturen op grond van deze meetresultaten verder worden verfijnd.

1.1.4 EXTERNE AUDIT
Het KMS werd in december extern getoetst door Lloyd’s Register Quality Assurance.
De conclusie was dat Stichting Pelita voldoet aan de gestelde eisen van de HKZ voor
wat betreft maatschappelijk werk en sociale dienstverlening. Ook stelde het LRQA vast,
dat het systeem van interne audits bij Pelita prima functioneert.
Er kwamen twee mineure punten uit de audit naar voren. Het eerste had betrekking op de
beperkte mogelijkheden van cliëntbespreking tussen collega’s. Het tweede punt betrof
de beoordeling van de effectiviteit van onderdelen van het KMS. Er dient meer nadruk
te komen op de effectiviteit van het systeem om het optimaal te kunnen benutten. Voor
beide punten stelde het MT een plan van aanpak op, dat weer getoetst wordt.
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1.2

OVERGANG VAN PUR NAAR SVB

Na veel wikken en wegen werd uiteindelijk de stap gezet: de Pensioen- en Uitkeringsraad ging per 1 januari 2011 op in de Sociale Verzekeringsbank. De beweging
werd ingezet door staatssecretaris Bussemaker van VWS vanuit de wetenschap dat
het aantal aanvragen de laatste jaren een daling te zien geeft. Om de continuïteit van
de dienstverlening zeker te stellen en om de politieke belofte gestand te doen dat
ereschuld en bijzondere solidariteit ook de laatste oorlogsgetroffene zou gelden, was
het noodzakelijk de PUR in een groter geheel onder te brengen. De bijzondere groep
van oorlogsgetroffenen verdient dit. De verwachting is dat er rond 2040 geen mensen
meer zullen zijn die rechten kunnen doen gelden in het kader van de verschillende
wetten voor oorlogsgetroffenen.
Op 24 november werd in de Pieterskerk in Leiden officieel afscheid genomen van de
oude raad. Prinses Margriet en de nieuwe staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van
Zanten-Hyllner (VWS) waren daarbij aanwezig.
Op basis van vijf wetten worden pensioenen en uitkeringen, maar ook vergoedingen
en tegemoetkomingen voor bijzondere voorzieningen betaald. De Wet uitkeringen
vervolgingsslachtoffers (Wuv), de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers (Wubo)
en de Wet Buitengewoon Pensioen Indisch Verzet (WIV) zijn natuurlijk de belangrijkste.
Om de overgang juridisch te regelen werd de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (Wuvo) van kracht. Tevens werd een convenant ondertekend door de SVB en de PUR, waarin de afspraken tussen beide bestuursorganen zijn
vastgelegd. De SVB voert de Wuvo per 1 januari 2011 uit. De Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) neemt de beslissingen over de eerste aanvragen en stelt de beleidsregels
vast voor de SVB. De nieuwe Pensioen- en Uitkeringsraad is een college van 9 leden,
onder voorzitterschap van mevrouw Hans Dresden.
De ingestelde klankbordgroep, die het hele overgangsproces nauwlettend volgde,
vergaderde met grote regelmaat. Deze klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van alle direct bij de uitvoering van de wetten voor oorlogsgetroffenen betrokken
organisaties, instellingen en cliëntenraden. Pelita maakte hier als begeleidende instelling uiteraard deel van uit. Met name het hiervoor beschreven primaat over de beslissingen op eerste en vervolgaanvragen was onderwerp van soms verhitte discussie.
Inmiddels zijn we een paar maanden verder en zijn de kruitdampen opgetrokken. We
kunnen concluderen dat een en ander alleszins redelijk is verlopen en niet heeft geleid
tot grote onrust of ongelukken.
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2

DE ORGANISATIE
EN HAAR OMGEVING
2.1

DE ORGANISATIE

2.1.1 HET BESTUUR
Het bestuur kende in 2010 de volgende, ten opzichte van 2009, gewijzigde
samenstelling:
De heer drs. R.F. Hupez, voorzitter
De heer ir. R.M. Lutje Schipholt, vice-voorzitter/penningmeester
De heer mr. P. Isaak, 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 heer drs. A. Lobbezoo
Directeur was mevrouw drs. H. Ferdinandus.

2.1.2 PERSONEEL
Algemeen
Het personeelsbestand nam verder af. Dit is toe te schrijven aan de beëindiging van
dienstverbanden met rapporteurs als gevolg van het einde van het project Gerichte
Benadering. De ontslagen zijn gerealiseerd door middel van beëindigingsovereenkomsten
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met wederzijds goedvinden. De tabel geeft inzicht in het verloop en de opbouw van
het bestand.

31-12-2009
mannen

28

44,4%

31-12-2010
23

52,3%

vrouwen

35

55,6%

21

47,7%

totaal

63

100,0%

44

100,0%

buitendienstmedewerkers

43

68,3%

28

63,6%

binnendienstmedewerkers

20

31,7%

16

36,4%

totaal

63

100,0%

44

100,0%

gemiddelde leeftijd

54,0

53,9

buitendienst

55,4

55,7

binnendienst

51,1

50,7

leeftijdsopbouw
tot en met 40

5

7,9%

3

6,8%

van 41 t/m 45

6

9,5%

2

4,5%

van 46 t/m 50

8

12,7%

9

20,5%

van 51 t/m 55

11

17,5%

8

18,2%

vanaf 56

33

52,4%

22

50,0%

totaal

63

100,0%

44

100,0%

aantal fulltimers

24

38,1%

21

47,7%

aantal parttimers

39

61,9%

23

52,3%

totaal

63

100%

44

100,0%
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Het ziekteverzuim
Het verzuimpercentage is uitgekomen op 4,1%. De dalende trend, ingezet in 2006 met
6,7% naar 3% in 2009 (3,0%), kwam daarmee ten einde. Ook de meldingsfrequentie en
de gemiddelde verzuimduur stegen. De verzuimbegeleiding bleef in handen van Arboned.
Ondernemingsraad, klachtencommissie en cliëntenraad
De samenstelling van de Ondernemingsraad bleef ongewijzigd en bestond 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 2010 geen klachten ter behandeling gekregen. Ook hier
vonden geen wijzigingen in de samenstelling plaats:
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.
Ook de cliëntenraad bleef uit dezelfde personen bestaan:
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.
De raad vergaderde zes keer, waarvan twee keer met de directie. Daarbij zijn de hulpen dienstverlening en de begroting voor 2011 onderwerpen van gesprek geweest. Ook
werd aandacht besteed aan het eigen functioneren. Daarbij werd een grondslag gelegd
voor een eigen huishoudelijk reglement en een rooster van aftreden.
Men bezocht de Pensioen- en Uitkeringsraad en sprak met de algemeen directeur en
de Cliëntenraad van de PUR. De overdracht van de Pensioen- en Uitkeringsraad naar
de Sociale Verzekeringsbank is kritisch gevolgd. Verder werden de gevolgen van de herindicaties voor dagopvang van Indische en Molukse senioren onder de loep genomen.
Ook het toekomstperspectief van de dienstverlening werd aan de orde gesteld. De hieruit voortvloeiende heroverweging van missie, visie en koers moet in 2011 zijn beslag
krijgen.
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Financieel en personeel beheer
Voor de periode 2009 tot en met 2011 zijn financieringsafspraken met het ministerie
van VWS gemaakt. De instellingssubsidie is met 200.000 per jaar uitgebreid ten
behoeve van een intensivering van de sociale dienstverlening. Een belangrijk deel van
de PUR-vergoeding voor indirecte kosten is overgeheveld naar de instellingssubsidie.
Het onderscheid tussen directe en indirecte kosten en de daarmee samenhangende
toerekeningssystematiek is vervallen. Dit leidde tot een vereenvoudiging van de opzet
van begroting en verantwoording.
2009

2010

verschil in %

Totaal personeelskosten

2.788.746

2.285.822

-18,0%

Totaal huisvesting/organisatiekosten

1.140.703

898.458

-21,2%

Totaal kosten

3.929.449

3.184.280

-19,0%

Totaal subsidies en overige baten

3.674.954

3.088.925

-15,9%

-254.496

-95.355

Resultaat exploitatie

Ten opzichte van 2009 zijn de kosten en de baten verder afgenomen. De afname van de
werklast en vergoeding wettelijke taak en de aanpassing van kosten aan de beschikbare
subsidiemiddelen zijn de bepalende factoren.

2.2

DE OMGEVING

2.2.1 EXTERN
Op het beleidsterrein van oorlogsgetroffenen en herinnering WO II is volop aandacht
voor de toekomstbestendigheid van de organisaties van en voor oorlogsgetroffenen.
Er is sprake van herpositionering van organisaties en van herschikking van taken.
De Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II van VWS werd opgeheven en
ondergebracht bij de Directie Maatschappelijke Ondersteuning. VWS bracht tevens
een aantal van haar taken, waaronder het projectenbeleid voorlichting Tweede
Wereldoorlog, onder bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Stichting Cogis trad toe tot Arq
Psychotrauma Expert Groep, een holding voor instellingen die zich bezighouden met
psychotraumata en de gevolgen van schokkende gebeurtenissen. De subsidieregeling
voor vrijwilligersorganisaties ten behoeve van oorlogsgetroffenen, hun partners en
kinderen, werd van Cogis overgeheveld naar het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
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Zoals bekend zat Pelita met de begeleidende instellingen en doelgroepvertegenwoordigers
in de klankbordgroep om de overdracht van de PUR naar de SVB te bewaken. In het
eerste halfjaar passeerde de Wuvo, de wet waarin de taken en verantwoordelijkheden
van de PUR nieuwe stijl en de SVB worden geregeld, zonder inhoudelijke aanpassingen
de Ministerraad en de Raad van State, waarna de uitvoering een aanvang nam. Aan de
werkzaamheden van de klankbordgroep kwam toen een einde. Met de kwartiermakers
van de PUR en de SVB werd vervolgens van gedachten gewisseld over de wijze waarop
het overleg en de werkcontacten tussen de verschillende instellingen hun beslag zouden
krijgen.
Sneller dan verwacht diende zich een precaire kwestie aan. Delen van het PUR-archief
zouden aan het Nationaal Archief worden overgedragen, dat echter ruimere regels
hanteert met betrekking tot de openbaarheid van dossiers. Dossiers van overleden
cliënten zouden zo sneller toegankelijk worden voor een breed publiek. Pelita sprak zich
nadrukkelijk uit tegen een dergelijke verruiming. De SVB zal deze kwestie nog verder
met het Nationaal Archief bespreken. Vanaf 1 januari 2011 zijn de taken van de PUR
definitief overgeheveld naar de SVB en de PUR-nieuwe stijl.
Ook bij de Indische vrijwilligersorganisaties deden zich veranderingen voor. Met een
vertegenwoordiging van de achterban van de opgeheven KJBB werd een overeenkomst
gesloten waarin geregeld is dat wij met hulp van een commissie ex-KJBB zorg dragen
voor continuering van een aantal activiteiten.

2.2.2 INTERN
Met de Stichting Vrienden van Pelita is in het afgelopen jaar een poging gewaagd om
een voordeelkaart in het donateursprogramma op te nemen. De bedoeling was om
donateurs aan te trekken van buiten de vertrouwde kring van cliënten. De ontwikkeling
en promotie van deze kaart, de Friendz-pas, werd in handen gelegd van een externe
partner. In de loop van het jaar werd steeds duidelijker dat de hiermee gemoeide
investeringen bij lange na niet konden worden terugverdiend. Dit heeft geleid tot het
besluit om de Friendz-pas uit het programma te halen. Bij de medewerkers ontbrak
draagvlak voor dit initiatief. Het feit dat de plannen desondanks zijn doorgezet heeft
zijn sporen nagelaten. Verbeteringen op het gebied van de interne communicatie,
samenwerking en de aanscherping van taken en verantwoordelijkheden verdienen
daarom nog de volle aandacht.
Er is veel aandacht en energie gestoken in het realiseren van bezuinigingsmaatregelen.
Door afnemende budgetten en niet proportioneel afnemende uitgaven waren
besparingen op zowel organisatie- als personele kosten onvermijdbaar. De ingrepen,
gevoegd bij de veranderende wet- en regelgeving op het gebied van organisatie en
financiering van welzijns- en zorgdiensten, hebben de ingeslagen koers van verbreding,
verdieping en vernieuwing onder druk gezet. Zo kon het projectidee om thuiswonende
dementerende ouderen te ondersteunen niet verder worden uitgewerkt.
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Op de jaarlijkse beleidsdag werd vastgesteld dat missie en visie herijkt moeten worden.
In de loop van 2011 zullen daartoe toekomstscenario’s worden geactualiseerd in een
beleidsplan 2012-2015. Hierin zullen ook samenwerkingsmogelijkheden met andere
organisaties worden verkend. Het streven is om dit beleidsplan na interne afstemming
definitief vast te stellen in oktober 2011.
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3

DE ORGANISATIE
EN HAAR ACTIVITEITEN
3.1

MAATSCHAPPELIJK WERK

3.1.1 ALGEMEEN
Om aan de eisen van de HKZ te kunnen voldoen werd in 2009 besloten om met Regas
te werken. Dit webbased systeem kan door iedereen in binnen- en buitendienst op de
eigen werkplek worden bijgehouden. De overgang naar Regas, in combinatie met het
HKZ-kwaliteitssysteem, heeft geleid tot de herdefiniëring van registratiebegrippen als
‘hulpverleningstrajecten’ en, mede onder invloed van het krimpend personeelsbestand,
tot de aanscherping van caseloadnormen.
De eerste helft van het jaar nam de introductie van het nieuwe systeem veel tijd in
beslag. Tegelijkertijd waren nog niet alle functies van het webbased systeem operationeel
waardoor in eerste instantie niet alle gegevens op dezelfde manier verwerkt konden
worden. Illustratief hiervoor is het gegeven dat 63% van alle aanmeldingen “kort contact”
in de tweede helft van het jaar zijn vastgelegd. De kans is groot, dat een substantieel
deel van de ‘korte contacten ’ uit het eerste halfjaar niet is geregistreerd.

3.1.2 ONTWIKKELINGEN VAN DE HULPVRAGEN
Het merendeel van de cliënten heeft de laatste levensfase bereikt. De kans op chronische
ziekten neemt sterk toe. Zestig procent van de ouderen lijdt aan één of meer chronische
aandoeningen, ook wel multimorbiditeit genoemd. Dat maakt het diagnostisch proces
en dus de behandeling moeilijk: komt de vermoeidheid na het hartinfarct nu door de
medicijnen, het infarct zelf, door leeftijdsgebonden klachten, door angst en depressie,
of een combinatie van deze factoren?
Ook in de hulpverlening lopen we aan tegen de gevolgen van multimorbiditeit. Het heeft
effect op de kwaliteit van leven, er is afhankelijkheid van medicijnen, de mantelzorg wordt
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zwaarder belast, de eenzaamheid neemt toe en de woonsituatie is vaak problematisch.
De hulpverlening aan deze cliënten komt regelmatig in het gedrang door fysieke
problemen of ziekenhuisopnames. Hulpverleningstrajecten duren hierdoor langer en
zijn minder effectief. Ondersteuning van de cliënt is vaak het enige dat rest. Dit maakt
reflectie op en aanpassing van het hulp- en dienstverleningaanbod noodzakelijk.
Door kabinetsbeleid rond de AWBZ verdwijnt specifieke zorg als dagopvang in veel
instellingen. De verantwoordelijkheid voor deze zorg is overgeheveld naar de gemeenten
die hier geen mogelijkheden toe zien. Alleen in gemeenten met Molukse woonwijken is
nog aandacht voor specifieke voorzieningen voor ouderen uit onze doelgroep. De vraag
naar dit soort voorzieningen blijft echter onverminderd groot.

3.1.3 KWANTITATIEVE GEGEVENS
Het groepswerk in Eindhoven, dat bestaat uit eetgroepen ter bevordering van sociaal
contact, een partnergroep en een lotgenotengroep, werd voortgezet. Daarnaast zijn er
groepen in Amstelveen, Geleen, Grave en Arnhem. De gespreksgroep oorlogsgetroffenen
Arnhem, waaraan ook een therapeut van het Sinaï Centrum deelnam, is beëindigd.
Er was onvoldoende belangstelling. De gespreksgroep Amstelveen zal vanwege
pensionering van de groepsbegeleider in de loop van 2011 worden gestaakt. Thema’s
die in de groepen aan de orde kwamen zijn onder andere rouwverwerking, eenzaamheid,
zorg en zingeving.
Vermelding verdient de Molukse mannengroep “Kaum ama ama” uit Hoogeveen. De
groep organiseert zelfstandig activiteiten en werd geholpen subsidie bij de gemeente
te verwerven. Daarnaast wordt ondersteuning verleend bij traumaverwerking en wordt
men voorgelicht op het vlak van de wettelijke regelingen.
Realisatie 2010
Procesmatige hulpverlening

WUV

WUBO

WIV

TOTAAL

Over uit 2009

140

207

2

349

Nieuw in behandeling

124

126

0

250

Totaal in behandeling

264

333

2

599

Af te sluiten/afgesloten

41

74

2

117

223

259

0

482

1536

1914

20

3470

320

394

0

714

1856

2308

20

4184

Over naar 2011
Contacten

contacten hulpverleningsproces
korte contacten
Totaal aantal contacten
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Door de invoering van Regas en de nieuwe wijze van registreren komt een ander beeld
uit de cijfers naar voren. Er zijn forse afwijkingen tussen de aan CRISTO ontleende
eindstand uit 2009 (675 trajecten) en de uit Regas gehaalde beginstand 2010 (349
trajecten). De verklaring ligt in de opschoning en aanscherping van de caseload van de
medewerkers. Daarnaast lijkt de instroom van nieuwe hulpvragen af te nemen. (2009:
489, 2010: 250). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de strakkere definities die in
Regas worden gehanteerd.
Het gemiddelde aantal contacten per traject daarentegen is gestegen van 6,0 naar
10,1. Ook dit kan worden herleid tot de registratieve wijzigingen binnen Regas. Door
deze systeemovergang is een betrouwbare productievergelijking 2009/2010 niet goed
mogelijk. Voorzichtigheid is daarom geboden bij interpretatie van de verschillen. De
gegevens van 2011 zullen met die uit 2010 en met eerder geschetste ontwikkelingen in
de hulpvragen nog nader worden geëvalueerd. Zo nodig volgt een aanpassing van het
hulp- en dienstverleningsaanbod.

3.1.4 CONSULTATIE EN KENNISOVERDRACHT
De regionale teams in Eindhoven, Apeldoorn en Amstelveen vergaderen maandelijks om
problemen en ontwikkelingen te bespreken. Tevens vinden casuïstiekbesprekingen en
intervisie plaats. Ook worden behandelaars uit de Joodse Geestelijke Gezondheidszorg
en Centrum ’45 geconsulteerd.
Op basis van de audit-bevindingen in het kader van de HKZ werden de cliëntbesprekingen
geanalyseerd hetgeen tot een aanpassing van vorm en inhoud zal leiden.
Samen met Centrum ’45 werd een studiebijeenkomst georganiseerd die bij medewerkers
meer inzicht moet geven in de problematiek van oudere Indische oorlogsgetroffenen en
hun naderende levenseinde.

3.2

WETSUITVOERING

3.2.1 ALGEMEEN
Op het terrein van de wettelijke taak stond veel in het teken van de overgang van de
Pensioen- en Uitkeringsraad naar de Sociale Verzekeringsbank. Als eerder geschetst
had Pelita zitting in de door de staatssecretaris ingestelde klankbordgroep die de
overheveling nauwgezet en kritisch volgde.
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3.2.2 KWANTITATIEVE GEGEVENS
WUV/WUBO-productie 2010
EERSTE AANVRAGEN
WUV

WUBO

januari

2

25

februari

1

17

maart

5

26

april

2

mei

VERVOLGAANVRAGEN

TOTAAL

WUV

WUBO

TOTAAL

27

10

3

13

18

3

7

10

31

7

7

14

33

35

8

7

15

1

19

20

7

10

17

juni

2

17

19

5

7

12

juli

1

16

17

8

17

25

augustus

4

27

31

7

15

22

september

2

15

17

8

11

19

oktober

7

16

23

7

4

11

november

5

18

23

5

12

17

december

2

22

24

6

8

14

totaal

34

251

285

81

108

189

Het aantal aan de PUR geleverde eerste en vervolgrapportages WUV/WUBO ligt met
474 ruim 20% lager dan in 2009. De realisatie van 406 eenheden ligt ook 20% onder het
PUR-productieplan van 507 eenheden.
Naast de rapportages in het kader van WUV en WUBO is één WIV-aanvraag afgehandeld
en is er één verklaring verzet en waardigheid afgegeven. Er zijn 5 waardigheidsverklaringen
ten behoeve van weduwen van overleden WIV-gepensioneerden afgegeven. Het jaar
werd afgesloten met één WIV-aanvraag in behandeling.
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3.3

SOCIALE DIENSTVERLENING

3.3.1 ALGEMEEN
De intensivering sociale dienstverlening is gedecentraliseerd en wordt gedaan vanuit
de vijf regionale steunpunten in Apeldoorn, Nijmegen, Eindhoven, Amsterdam en Den
Haag. Medewerkers ter plaatse zijn het best in staat de behoefte in hun werkgebied
vast te stellen. Ook kennen zij de lokale mogelijkheden en infrastructuur het best. Per
steunpunt is een coördinerend medewerker aangesteld. De bestaande activiteiten
werden zoveel mogelijk gecontinueerd. De bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor
de personele bezetting maakten verdere uitbreiding onmogelijk.

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 contact leggen met een maatschappelijk
werker of dienstverlener van Pelita is eenvoudig. De bijeenkomsten staan garant voor een
brede en laagdrempelige opvang van oudere Indische Nederlanders. In het afgelopen
jaar werden 113 Masoek Sadja’s georganiseerd met een totaal van 8055 bezoekers. Een
nog altijd respectabel aantal. Toch neemt het gemiddeld aantal bezoekers licht af.

3.3.3 MASOEK SADJA’S VOOR MOLUKSE OUDEREN
Door de taalbarrière, cultuurverschillen en de over het algemeen slechtere conditie van
de eerste generatie Molukse ouderen vinden de Masoek Sadja’s minder weerklank
onder de Molukse ouderen. Daarom worden voor hen aparte landelijke en regionale
ontmoetingsdagen georganiseerd. Zo vond de Pelita Landelijke Molukse Ouderendag
op 26 juni voor de achtste maal plaats in de Veluwehal in Barneveld. De dag trok het
maximaal toegestane aantal van 1800 bezoekers. Volgend jaar zullen activiteiten worden
georganiseerd in het licht van 60 jaar Molukkers in Nederland.
Regionale dagen voor Molukse ouderen werden in Oost-Souburg, Venlo en Echt
gehouden. Bij deze bijeenkomsten werden 305 bezoekers geteld.
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3.3.4 ANDERE INLOOPBIJEENKOMSTEN
Naast de Masoek Sadja’s zijn er inloopbijeenkomsten die samen met algemene
instellingen worden georganiseerd. In Den Bosch is dat het geval met verzorgingshuis
‘de Grevelingen’. Hier vonden 11 bijeenkomsten plaats met gemiddeld 62 bezoekers.
In Den Haag werden de inloopbijeenkomsten in samenwerking met verzorgingshuis
Florence voortgezet. Er waren acht bijeenkomsten met gemiddeld 25 bezoekers. Het
jaar werd met een Kerstmaaltijd afgesloten. De samenwerking met de Indische Inloop
Overvecht en Cumulus Welzijn uit Utrecht werd uit kostenoverwegingen beëindigd.
Hetzelfde lot trof de seniorenclub uit Den Haag. Hier werd de samenwerking met Bureau
Van der Star stopgezet.
Kwantitatieve gegevens activiteiten sociale dienstverlening
Masoek Sadja

Aantal

Bezoekers

113

8055

Regionale Molukse Ouderendag

3

305

Landelijke Molukse Ouderendag

1

1800

Andere inloopdagen

19

882

Spreekuren

504

3.3.5 REGIONALE STEUNPUNTEN
Pelita organiseert de sociale dienstverlening vanuit een vijftal steunpunten. De
steunpunten zijn verantwoordelijk voor het dienstenaanbod. Zij organiseren de Masoek
Sadja’s, Eettafels en inloopspreekuren. Zij vormen tevens het aanspreekpunt voor
scholen, media, gemeentelijke en provinciale instellingen en andere hulpverlenende
organisaties.
Het steunpunt in Nijmegen is gevestigd in een ruimte van het Oud Burgeren Gasthuis
(OBG) en is gedurende twee dagdelen per week bemand. Verder wordt spreekuur op
de Masoek Sadja gehouden. In totaal maakten 197 cliënten van deze mogelijkheden
gebruik. Dit leidde in een aantal gevallen tot een vervolgafspraak of doorverwijzing. Soms
voldeed een ondersteunend gesprek. De hulpvragen hebben in hoofdzaak betrekking
op aanvragen in het kader van de wetten, op bezwaarprocedures en voorzieningen of
op projecten in Nijmegen. Op bescheiden schaal wordt bij huisbezoeken in het kader
van preventie gebruik gemaakt van vrijwilligers onder supervisie van de coördinerend
medewerker. Het steunpunt maakt deel uit van het Platform Indische Organisaties
Nijmegen (PION). Halfjaarlijks wordt overlegd met de wethouder Welzijn van de
gemeente Nijmegen. Ook worden een Indische Agenda voor het Rijk van Nijmegen en
een gezamenlijk jaarverslag opgesteld.
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De activiteiten van het steunpunt Amstelveen vonden, vanwege de brand in de Meent,
plaats in het kerkgebouw aan de Handweg in Amstelveen. Deze locatie is echter veel
minder goed bereikbaar en niet rolstoel-toegankelijk. Dat had zijn weerslag op het
bezoekersaantal van de Masoek Sadja en de spreekuren. In 2011 zal de herbouwde
Meent weer in gebruik worden genomen. Het woonspreekuur werd gehouden bij
Stichting IMOA. De meeste cliënten nemen deel aan de woonprojecten voor Indische
en Molukse ouderen van deze organisatie. Bij inschrijving of verhuizing wordt de
cliënt geconfronteerd met allerlei procedures. Vandaar dat het spreekuur veel toeloop
kende. Inmiddels hebben de betrokkenen de 28 wibo-woningen (wonen in beschermde
omgeving) betrokken.
Het steunpunt Eindhoven is al jarenlang gevestigd in buurthuis de Rondweg en heeft
daardoor een zekere bekendheid verworven in stad en regio. Regelmatig wordt met
zorginstellingen en met woningbouwcorporaties overlegd over aangepaste vormen van
wonen of groepswonen, dagverzorging of dagopvang. Ook werkt men samen met andere
(vrijwilligers)organisaties in de stad zoals het Indisch Atelier, Vereniging de Koempoelan,
en de Stichting Buitenzorg voor Welzijn, een kleine organisatie op het gebied van zorg
en welzijn die zich richt op Indische Nederlanders. Verder vonden gesprekken plaats met
het bestuur van het Museum de Bewogen Jaren, een klein oorlogs- en verzetsmuseum
in Hooge Mierde waar ooit een opvangkamp voor Molukkers stond. Het plan is om in
2011 een bijeenkomst te organiseren die stil staat bij het feit dat de Molukkers 60 jaar
geleden naar Nederland kwamen. Er wordt onderzocht hoe het project gefinancierd kan
worden.
Het steunpunt Den Haag kwam toe aan zijn kerntaken maar kon door gebrek aan
mankracht en middelen geen uitwerking geven aan nieuwe ideeën.
Voor de noordelijke provincies werd na een kosten- en batenanalyse besloten de
hulpverlening hier zoveel mogelijk ambulant te houden. Men vergadert in Apeldoorn,
maar cliënten kunnen bij onze medewerkers terecht op verschillende spreekuren, die
gekoppeld zijn aan kumpulans die door derden worden georganiseerd. De medewerkers
en vrijwilligers van de Masoek Sadja Arnhem organiseerden in september voor de
tweede keer een Indische Familiedag op Landgoed Bronbeek. De Familiedag is de
gelegenheid voor de verschillende generaties met elkaar in contact te komen en zo de
getuigenissen van de eerste generatie Indische en Molukse Nederlanders te behouden.
De dag is een groot succes. Omdat de ruimte beperkt was, werd het maximaal aantal
deelnemers bepaald op 500.

3.3.6 VRIJWILLIGERSWERK
Het aantal vrijwilligers bedroeg 272. Een deel hiervan is werkzaam voor de reguliere
organisatie, een ander deel voor Pinc ex-Madjoe. De taken van de vrijwilligers liggen op
het terrein van de sociale dienstverlening, zoals de organisatie van de Masoek Sadja’s
en Molukse bijeenkomsten, preventief huisbezoek, administratief werk voor cliënt en
organisatie, de cliëntenraad, de Pelita-stand en de Pelita Informatielijn. De vrijwilligers
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hebben affiniteit met de Indische of Molukse doelgroep. Als blijk van waardering wordt
jaarlijks een algemene vrijwilligersdag georganiseerd op Bronbeek.

3.3.7 PINC EX-MADJOE, KJBB
Op bestuurlijk en organisatorisch vlak werd de ondersteuning van Pinc ex-Madjoe
voortgezet. Zo werd geholpen bij het werven van vrijwilligers, bij de organisatie van
kumpulans en vergaderingen of wordt geadviseerd over de wetten voor oorlogsgetroffenen. Ook werd een vertegenwoordigd afgevaardigd naar diverse herdenkingen
en reünies, waaronder de Van Heutszreünie en de herdenking op 15 augustus in Den
Haag.
De commissie ex-KJBB werd ondersteund bij de voortzetting van de sociale activiteiten,
zoals de regionale bijeenkomsten na de opheffing van de vereniging. Het voormalige
KJBB-ledenbestand werd opgeroepen de activiteiten van de commissie ex-KJBB
financieel te ondersteunen. Het donateursbestand steeg hierdoor van 380 naar 460.
Bij inloopdagen van de Landelijke Vereniging Indische Na-oorlogse Generatie, die
eerder deel uitmaakte van de KJBB, waren maatschappelijk werkers aanwezig. Met
de LVINOG werd ook afgesproken de website voorouderlijke sporen nieuw leven in
te blazen. Het beheer ervan zal in gezamenlijk overleg plaats vinden, waarbij ook de
Moesson betrokken is.

3.3.8 WOON-/ZORGPROJECTEN
De lopende contacten met de woonzorginstellingen zijn voortgezet. Bij woonzorgcentrum
Scharweijerveld in Maastricht werd maandelijks een spreekuur gehouden ten behoeve
van de Indische woongroep; ook werd een aantal koffietafels georganiseerd. De Indische
Eettafel werd overgenomen door het centrum zelf.
In Den Haag wordt samengewerkt met WoonZorg Haaglanden. De nieuwe locatie Leilinde,
een woongroep voor dementerende Indische en Molukse Ouderen, werd in gebruik
genomen. Hier zijn twee woongroepen van Indische ouderen met psychogeriatrische
problematiek gehuisvest. Pelita verzorgt deskundigheidsbevordering van het
personeel.
In het woonzorgcentrum De Grevelingen uit Den Bosch werden de Indische
inloopmiddagen gecontinueerd. Hier worden in overleg met de eigenaar van de aan- en
inleunwoningen, wooncoöperatie Woonveste, de woningen toegewezen.
De samenwerking met woonzorgcentrum Engelsbergen kwam door de pakketmaatregel
AWBZ stil te liggen. Een deel van de Indische ouderen kreeg geen indicatie meer
waardoor er niet meer gesproken kan worden van een specifieke dagverzorging.
De Indische dagverzorging in Nijmegen daarentegen bleef, ondanks dezelfde problemen
met herindicatie voor sommigen, voortbestaan. Een beroepskracht en enkele vrijwilligers
bieden daar aan twee groepen een gevarieerd dagprogramma aan. De wachtlijst die
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hiervoor bestond, is door de maatregel opgeheven. Bij de tweewekelijkse kumpulan
in zorgcentrum Doekenborgh in dezelfde plaats medewerkers zijn op de achtergrond
beschikbaar voor informatie en advies.
In Breda werd met Bersama Kuat het initiatief genomen een dag te organiseren voor
zorgverleners in algemene instellingen. Het doel was de kennis over de specifieke
zorg aan onze doelgroep in algemene instellingen te optimaliseren en het personeel te
inspireren.
Andere organisaties, die ook deskundigheid hebben op dit terrein, zoals Cogis en LSMO,
leverden een bijdrage met presentaties en workshops. Het initiatief werd enthousiast
ontvangen.
In samenwerking met het Rode Kruis werden weer twee vakantieweken in de volledig
daartoe ingerichte vakantiehotels in Wezep en Rheden gerealiseerd. De 79 deelnemers
waren vooral mensen die geen vakantiemogelijkheden hebben. Bedoeling is uitbreiding
van het sociaal netwerk van de deelnemers. Een derde vakantieweek met 34 deelnemers,
was gereserveerd voor Molukse ouderen en werd mede mogelijk gemaakt door de inzet
van Molukse vrijwilligers.

3.3.9 INDISCHE EETTAFEL
Een nuttig en succesvol initiatief is de Indische eettafel. De kracht van deze open
eettafels ligt in de gezelligheid van het gezamenlijk eten, zonder zelf te hoeven koken,
hetgeen voor senioren steeds lastiger wordt. Tevens voorziet het in de behoefte aan
lotgenotencontact. De eettafels blijken een ander publiek te bereiken dan de Masoek
Sadja’s. In totaal werden 28 Indische eettafels georganiseerd met een totaal van 1205
bezoekers.
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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 en lang verblijf is sterk afgenomen.
Ten opzichte van 2009 is de omzet met ruim 35% gedaald tot een totaal van € 28.307.

2008
1e kwartaal

2009

2010

kort

lang

kort

lang

kort

lang

140

17

154

20

144

6

2e kwartaal

211

19

227

7

184

14

3e kwartaal

185

33

216

19

144

10

4e kwartaal

215

21

191

9

142

1

totaal

751

90

788

55

614

31

omzet

23.967

39.530

22.299

21.529

16.656

11.651

3.5

PUBLICITEIT EN VOORLICHTING

3.5.1 INLEIDING
De trend, dat de media in eerste instantie contact met Pelita zoeken wanneer zij een
reactie wensen van Indische Nederlanders en Molukkers op voor hen relevant nieuws,
bleef intact. Door de gemakkelijke toegang tot de doelgroep en verwante organisaties
kan de organisatie deze bemiddelende rol goed spelen. De verzoeken om bemiddeling bij
het vinden van geschikte mensen voor een artikel of reportage zijn legio. Met regelmaat
worden ook oproepen hiertoe op onze site of in ons blad geplaatst. De aanwezigheid
van medewerkers van Pelita bij de bekende reünies, voorlichtingsbijeenkomsten en
andere evenementen vond met eenzelfde intensiteit plaats als in voorgaande jaren, al
noopt het teruglopend personeelsbestand de organisatie er vaker toe terug te vallen
op inzet van vrijwilligers. Een voorbeeld daarvan is de bemensing van de stand op
de Tong Tong Fair. Ook nu weer werd deze stand ingezet om het vriendenprogramma
hernieuwd onder de aandacht van het publiek te brengen. Er werd een ruime plek
ingeruimd voor medewerkers van The Community Factory (TCF) uit Den Haag die de
Friendz-kortingspas lanceerden om meer donateurs te werven. Zij werden terzijde
gestaan door een team van Pelita-vrijwilligers. Er werden flyers verspreid waarmee men
zich voor de pas kon aanmelden. Met de kaart kon men een jaar lang 10 tot 25%
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korting krijgen bij aangesloten restaurants of winkels. Eenzelfde inzet werd gepleegd
op de pasar Zeewolde en Istimewa met medewerking van organisator Wout Nijland.
Ook op de Molukse Ouderendag werd ruimte voor TCF ingeruimd. Verder werd een
internetsite ten behoeve van de Friendz-kaart ingericht. De inspanningen leverden
helaas te weinig op. Uiteindelijk werd het initiatief stopgezet. Teleurstellend natuurlijk, al
hield Pelita er, als gevolg van alle ermee verbonden besprekingen, goede contacten met
het Koninklijk Instituut van de Tropen (KIT) aan over. In de toekomst zullen met het KIT
de mogelijkheden onderzocht worden of er gezamenlijk aantrekkelijke producten voor
de doelgroep te ontwikkelen zijn.

3.5.2 PELITA OP HET INTERNET
Het beheer van de Pelita website, de website Onze Plek en de daaraan gekoppelde
maandelijkse digitale nieuwsbrief verliep zonder noemenswaardige problemen. De
website Onze Plek, in het bijzonder het Forum, bleef onverminderd populair. Dit is terug
te vinden in de bezoekersaantallen. Ook het aantal abonnees van de digitale nieuwsbrief
bleef vrijwel stabiel op ruim 3.000. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de Pelita
website. Voor de beide sites kan worden vastgesteld dat de bezoekersaantallen goed
worden vastgehouden. De cijfers kunnen in de grafieken worden teruggevonden. Vanaf
vorig jaar wordt het gebruik van de websites in samenhang met het blad zoveel mogelijk
gestimuleerd. Door actief en gericht e-mailadressen te verzamelen van bezoekers
van onze Masoek Sadja’s, eettafels, spreekuren en ouderendagen wordt getracht het
terugbrengen van de papieren mailingen zo goed mogelijk op te vangen. Per 1 januari
2011 wordt uit kostenoverwegingen afgezien van het uitsturen van de grote papieren
mailingen met de uitnodiging voor en programma’s van onze bijeenkomsten. De Masoek
Sadja-kalender en -programmering zal dan zoveel mogelijk op de bijeenkomsten zelf
onder de aandacht worden gebracht en uitgedeeld.
Het capaciteitsprobleem bij het beheren van de sites www.voorouderlijkesporen.nl en
www.virtueelindie.nl speelt al langer. Door de inzet van vrijwilligers en/of stagiaires wordt
het onderhoudsprobleem zoveel mogelijk ondervangen. De site Voorouderlijke Sporen
is direct gerelateerd aan Virtueel Indië. De laatste is 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 iemands afkomst.
Voor het onderhoud van Virtueel Indië kon in de loop van het jaar een overeenkomst
met een ter zake kundige vrijwilliger worden gesloten. Omdat de persoon in kwestie
een betaalde baan kreeg bleek deze oplossing slechts een kort leven beschoren. De
afspraken die voor het onderhoud en beheer van Voorouderlijke Sporen konden worden
gemaakt met de LVINOG en de Moesson lijken van structurelere aard. Deze hele site
zal opnieuw worden ingericht en de drie organisaties hebben besloten gezamenlijk voor
de content zorg te dragen. Voor het uitbouwen van Virtueel Indië bieden de de eerder
gememoreerde besprekingen met het KIT wellicht een uitkomst.
De site www.vriendenvanpelita.nl, die onder de verantwoordelijkheid viel van een
extern marketingbureau, is weer onder beheer van Stichting Pelita zelf gebracht.
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Aanpassingen op deze site zijn afhankelijk van de vaststelling van de beleidsplannen
voor de toekomst. Wat betreft de andere websites van Pelita, www.visum-indonesië.nl
en www.hetindischplein.nl, hebben er geen veranderingen plaats gehad. De toekomst
van de laatste site zal in de loop van komend jaar nader bekeken worden.
Voor alle websites geldt dat zij toe zijn aan een facelift. In combinatie daarmee zal
bekeken worden of het op termijn niet beter is de hosting centraler en goedkoper te
regelen. Wij overwegen alle sites te gaan vormgeven op basis van een open source
content management systeem. Uiteraard legt het kostenaspect hierbij het nodige
gewicht in de schaal waarbij de kwaliteit zoveel mogelijk gewaarborgd dient te blijven.
Het ligt in de bedoeling om de visumsite, bij wijze van pilot, als eerste onder handen te
nemen.
De website van Stichting Herdenking 15 augustus 1945 is ook dit jaar bijgehouden door
een medewerker.
bezoekers www.pelita.nl

bezoekers www.onzeplek.nl
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Het drukwerk wordt veelal vormgegeven door Bureau Argante Argante. Een nieuwe
algemene folder werd ontwikkeld op basis van een ontwerp dat tot stand kwam
naar aanleiding van het project Gerichte Benadering. Deze folder wordt gebruikt bij
verzending in plaats van de oude folder Stichting Pelita Belicht. Door het veel kleinere
gewicht zijn de verzendkosten beter beheersbaar. Ook bij de totstandkoming van de
zes afleveringen per jaar van Pelita Nieuws speelt Bureau Argante Argante vooralsnog
een grote rol.
Met regelmaat melden zich nieuwe abonnees aan. Mensen die zich als Vriend van
Pelita aanmelden, ontvangen eveneens een exemplaar om zo hun band met Pelita te
bestendigen. De oplage van het blad bleef met 5500 exemplaren ongewijzigd. Veel is
inhoudelijk hetzelfde gebleven, toch zijn er ook veranderingen te melden. Zo heeft de
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ex-KJBB de mogelijkheid kopij aan te leveren voor zijn rubriek KJBB-berichten.
Cary Venselaar verzorgt vanaf 1 januari een boeiende reeks artikelen over de kunstenaar
W.O.J. Nieuwenkamp. Dit jaarverslag toont een aantal werken van zijn hand. De reacties
op deze veranderingen waren enthousiast.
De in 2009 ontwikkelde nieuwe huisstijl is, vanwege het besluit de oude voorraden
eerst op te maken nog altijd niet volledig doorgevoerd. De verwachting is dat dat in de
loop van 2011 uiteindelijk alsnog het geval zal zijn. Het streven naar meer eenheid van
huisstijl viel samen met de HKZ-certificering. Ook de communicatie en de p.r. worden
nu planmatiger aangepakt. Daartoe is een communicatieplan opgesteld waarin de
doelen, protocollen en evaluatiemomenten zijn opgenomen.
Incidenteel werd drukwerk verzorgd voor vrijwilligersorganisaties. Zo werd het
contactblad van de BEGO in huis opgemaakt.
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BIJLAGE 1
Overzichten

Balans Stichting Pelita
in euro

ACTIVA

2010

2009

Vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa

132.150
514.120
246.895

89.460
797.834
288.030

Activa totaal

893.165

1.175.324

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
en overlopende passiva

319.374
-

391.678
-

573.791

783.646

Passiva totaal

893.165

1.175.324

PASSIVA

Exploitatie Stichting Pelita
in euro

2010
subsidiabel
reguliere taken

subsidiabel
VWS-projecten

2009
eigen
activiteiten

totaal

totaal

KOSTEN
personeelskosten

2.183.209

31.819

70.795

2.285.822

2.788.746

huisvestingskosten

163.887

-

-

163.887

166.672

organisatiekosten

551.300

108.181

75.090

734.571

974.031

2.898.396

140.000

145.884

3.184.280

3.929.449

2.773.403

139.799

-

2.913.202

3.430.111

totaal kosten
BATEN
subsidies VWS
subsidies overigen

-

-

47.827

47.827

119.063

35.609

-

92.287

127.896

125.780

totaal baten

2.809.012

139.799

140.114

3.088.925

3.674.954

RESULTAAT

-89.383

-201

-5.771

-95.355

-254.495

overige baten
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BIJLAGE 2

Lijst van afkortingen
AMW		
ANBI		
arbo		
AWBZ		
BEGO		
CB		
CBG		
CIZ		
CRISTO		
		
fta		
GB		
HKZ-ISO
		
IHCB		
IMOA		
INOG		
IP		
JMW		
KIT		
KITLV		
KJBB		
KMS		
KNIL		
LRQA		
LVINOG		
MT		
MTO		
MW/SD		
NA		
NIOD		
NRK		
OBG		
PIL		
PINC		
PION		
PUR		
SHIP		
SMART		
SVB		
SWON		
TCF		

Algemeen Maatschappelijk Werk
Algemeen Nut Beogende Instelling
arbeidsomstandigheden
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Bond van Ex-Geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee
Centraal Bureau
Centraal Bureau voor Genealogie
Centrale Indicatie Zorginstellingen
Cliënt-Registratie Systeem voor Immateriële Hulpverlening aan
Oorlogsgetroffenen
full-time arbeidsplaats
Gerichte Benadering
Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen-International Standard
Organisation
Indisch Herinneringscentrum Bronbeek
Indische en Molukse Ouderen Amsterdam
Indische Naoorlogse Generatie
Indisch Platform
Joods Maatschappelijk Werk
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap 1941-1949
KwaliteitsManagementSysteem
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Lloyd’s Register Quality Assurance
Landelijke Vereniging Indische Na-Oorlogse Generatie
Management Team
Medewerkers Tevredenheids Onderzoek
Maatschappelijk Werk/Sociale Dienstverlening
Nationaal Archief
Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie
Nederlandse Rode Kruis
Oud Burgeren Gasthuis
Pelita Informatie Lijn
Pelita Indisch Nederland Club
Platform Indische Organisaties Nijmegen
Pensioen- en Uitkeringsraad
Stichting Het Indisch Platform
Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden
Sociale Verzekeringsbank
Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen
The Community Factory
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TTF		
VITAS		
VWS		
WBP		
Wibo		
WIV		
WMO		
WUBO		
WUV		
WUVO		
		
WZH		

Tong Tong Fair
Visa Tinggal Terbatas
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet Buitengewoon Pensioen
Wonen in beschermde omgeving
Wet Buitengewoon Pensioen Indisch Verzet
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers 1940-1945
Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945
Wet Uitvoering wetten voor Verzetsdeelnemers en
Oorlogsgetroffenen
Woon Zorg Haaglanden
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