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O M D A T  I E D E R E E N  M E E T E L T ! 
Jaarverslag 2021 



V O O R W O O R D  
 
Met genoegen bieden wij u het voorliggende jaarverslag van de stichting ViaVie Welzijn 
Rijssen-Holten over het jaar 2021 aan.  
 
Het was weer een bijzonder jaar, waarbij het uiterste van de organisatie is gevergd. Het is 
dan ook met heel veel plezier en ook een beetje trots, dat wij terugkijken op het afgelopen 
jaar. Met creativiteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen hebben onze mensen samen met 
de vrijwilligers, daar waar dat kon en mocht, ingespeeld op de uitdagingen die door Corona 
op ons afkwamen. Niet alleen de eigen activiteiten moesten worden aangepast, maar ook 
uit de samenleving ontstonden nieuwe vragen. Ook vanuit de gemeente werden nieuwe 
en uitdagende initiatieven ontplooid waar op moest worden ingespeeld. Dat is met verve 
gebeurd! De anderhalve meter maatschappij, het thuiswerken en het digitaal overleg 
belemmerden daarbij persoonlijk contact, dat juist in het welzijnswerk van zo grote 
betekenis is. ViaVie Welzijn is er ondanks die beperkingen prima in geslaagd, om daar 
waar dat kon, nieuwe en/of aangepaste activiteiten te ontplooien. Met recht verdient de 
organisatie daarvoor een pluim en mag iedereen die hieraan heeft kunnen bijdragen trots 
zijn op wat er samen is bereikt. 
 
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar 6  keer, waarvan 3 keer digitaal. Belangrijke 
thema's waren de gevolgen die Corona op onze werkafspraken met de gemeente had en 
de invloed en gevolgen ervan op onze organisatie. Het bestuur besteedde verder aandacht 
aan de toekomstige ontwikkelingen van de organisatie (waaronder het GOB) en het eigen-
functioneren. Met regelmaat namen naast de directie medewerkers uit de organisatie deel 
aan de vergadering, waardoor het bestuur in staat was zich een goed oordeel te vormen 
over de voortgang en inhoud van het werk. 
 
Vooruitblikkend lijkt er, door de vreselijke situatie in de Oekraïne, een nieuwe uitdaging op 
onze samenleving af te komen. Naast het feit dat ViaVie Welzijn actief betrokken zal 
worden bij de opvang en inburgering van vluchtelingen, krijgt de oorlog ook grote 
economische gevolgen. Financieel kwetsbare groepen kunnen daarbij door de grote 
prijsstijgingen en opdoemende voedseltekorten hard worden getroffen, zodat professionele 
hulp en steun nodig zal blijken te zijn.  
 
Positief ondanks dit alles is echter, dat er weer volop gewerkt kan worden en dat verloren 
terrein nu snel weer terug gewonnen kan worden. BuurtKracht, het jeugd- en jongerenwerk, 
het vrijwilligersnetwerk en de vele initiatieven die er zijn gekomen om de samenleving te 
versterken zijn weer daadkrachtig opgepakt en gaan snel vruchten afwerpen.  
 
Door in het sociale domein nog intensiever en krachtiger met ketenpartners te gaan 
samenwerken wordt het sociale vangnet verstevigd en kunnen kwetsbare medebewoners 
beter worden opgevangen en worden gesteund. Samen streven wij er naar, dat Rijssen-
Holten niet alleen de MKB vriendelijkste gemeente van Nederland is, maar ook de meest 
"welzijnsbewuste"!  ViaVie Welzijn is er klaar voor.  
 
Het bestuur wil iedereen - professionals en vrijwilligers - die op enigerlei wijze actief is 
geweest voor ViaVie Welzijn bedanken voor jullie fantastische inzet. Dankzij jullie kijken wij 
met vertrouwen naar de toekomst. 
 
 
Namens het bestuur van ViaVie Welzijn,  
 
Obbe Meijer 
Voorzitter 
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1. O R G A N I S A T I E   O N T W I K K E L I N G E N 
 

Corona 
2021, het tweede jaar waarin we te maken hadden met Corona en de daarmee gepaard 
gaande maatregelen. Opnieuw een jaar waarin we ons flexibel hebben moeten opstellen 
en adhoc hebben moeten reageren op allerlei ontwikkelingen. Meer dan ooit activiteiten op 
maat organiseren en voorbereiden, om deze vervolgens met een nieuwe lockdown weer 
te moeten annuleren. Een begrijpelijke terugloop in vrijwilligers, waardoor er nog meer werk 
in de handen van onze beroepskrachten kwam. De werkdruk was hoog, maar in het najaar 
begon de wereld er weer een beetje normaal uit te zien. Vrijwilligers wisten de weg weer 
terug te vinden naar onze organisatie en activiteiten konden weer worden opgestart. In 
samenwerking met gemeente en onze partners zijn we het jaar positief geëindigd. 

Huisvesting 
In de zomer zijn wij met onze kantoren in Holten intern verhuisd binnen het Kulturhus. De 
nieuwe ‘vleugel’ wordt gedeeld met de medewerkers van het Kulturhus zelf. We hebben 
hier de beschikking over meer eigen faciliteiten, waardoor we gemakkelijker met groepen 
en/of vrijwilligers op onze eigen plek terecht kunnen. Een prettige locatie voor ons, en 
bevorderend voor de samenwerking met het Kulturhus.  
BuurtKlusKracht is ook in de zomer verhuisd, van speeltuin ‘de Hoge Esch’ naar het 
gebouw van speeltuin ‘de Margriet’. Daarnaast is er een nieuwe BuurtKracht locatie in 
voorbereiding: in speeltuingebouw ‘de Paraplu’ zal een voorliggende voorziening starten in 
januari 2022 gericht op dagbesteding voor kwetsbare ouderen.  

Verstevigen interne organisatie 
2021 is een jaar geweest waarin we veel verbeteringen door hebben kunnen voeren op het 
gebied van onze interne organisatie. We zijn het jaar gestart met een nieuw 
registratiesysteem, Hello’s. Naast de juiste opslag van onze klantgegevens, kunnen we 
hierin ook ons werk beter monitoren (volgens prestatieafspraken) en in de toekomst onze 
urenregistratie bijhouden. 
Naast dit nieuwe registratiesysteem zijn we ook gaan werken met een nieuwe 
werkomgeving, Microsoft 365. Ons handboek voor personeel is opnieuw ingevuld en vorm 
gegeven en we hebben een nieuwe reiskostenregeling ingevoerd.  
Er zijn nieuwe websites gelanceerd en onze PR en communicatie wordt vanuit 1 centrale 
rol georganiseerd. En als laatste is er een personeelsvereniging opgericht, waar bijna alle 
medewerkers lid van zijn geworden.  

 
 
 

Locaties van ViaVie Welzijn 
 
Kulturhus Holten     Rozengaarde Rijssen 

Hoofdlocatie, Holten    Hoofdlocatie, Rijssen 

Gedeeld met Kulturhus    Gedeeld met Avedan en MEE  
 

Jongerencentrum Hole-10, Holten  De Margriet, Rijssen 

Jeugd- en jongerenwerk locatie   BuurtKlusKracht locatie 
 

Oude Plus, Rijssen    De Paraplu, Rijssen 

Inlooplocatie BuurtKracht    Dagbestedingslocatie BuurtKracht 
 

2021 in cijfers 
7 bestuursleden (vrijwillig) 
12,75 Fte gemiddeld (19 medewerkers) 
452 contracturen (per 31 december) waarvan 110 uur tijdelijk 
6,2% verzuim, waarvan 5,9% langdurig en 0,3% kortdurend 
1 stagiaire (MBO Sociaal Cultureel Werk) 
248 vrijwilligers 
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Clusters 
In het kader van het versterken van onze interne organisatie, zijn wij in 2021 ook gestart 
met het werken in themagerichte clusters. We hebben een grote diversiteit aan werkvelden, 
en om ook intern de juiste verbindingen te kunnen blijven leggen, hebben we vier clusters 
opgezet. Deze zijn terug te vinden in dit jaarverslag.  
Binnen ons team hebben 4 medewerkers de rol als regisseur op zich genomen, om de 
clusters te organiseren. De centrale regie ligt in handen van de directeur, de 
accountmanager en medewerker financiën en P&O. In 2022 zal de werkwijze van deze 
clusters geëvalueerd worden. 
 

Sociaal Noodfonds 
We hebben dit jaar 10 aanvragen gehad bij het Sociaal Noodfonds, wat onder beheer van 
ViaVie Welzijn valt. Het Sociaal Noodfonds is bedoeld om de eerste financiële nood te 
verlichten, zodat iemand daarna weer zelfstandig verder kan, al dan niet met ondersteuning 
van onze thuisadministratie.  
De 10 aanvragen die toegekend zijn vormden samen een bedrag van € 6.937,-. Het fonds 
heeft ook 2 giften mogen ontvangen: een anonieme gift en een gift van de Protestantse 
Gemeente Rijssen.  
 

Meldcode 
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te 
reageren bij signalen van dit soort geweld. Door het volgen van een vaststaand 
stappenplan worden op de juiste wijze acties ondernomen daar waar dat nodig is.  
Afgelopen jaar werden wij als organisatie nog altijd geleefd door Corona. Naast de 
‘normale’ werkzaamheden hebben onze medewerkers alle zeilen bijgezet om ons werk in 
aangepaste vorm toch aan te kunnen blijven bieden. Om die reden is er bewust de keuze 
gemaakt om dit jaar geen extra informatie en bijscholing over de meldcode in te zetten. 
Wel zijn er 2 nieuwe medewerkers bijgeschoold en hebben de gastouders van Via Viep 
wel een bijscholing in juni gehad.  
 

Overlegvormen 
Wist je dat ViaVie het belangrijk vindt verbinder in de gemeente te zijn? Iedereen en iedere 
organisatie heeft zijn of haar eigen expertise en kwaliteiten. Laten we daar vooral gebruik 
van maken en samenwerken.  
Daarom zijn wij ook vanuit onze verschillende expertises met regelmaat aanwezig bij 
diverse overlegvormen, bijeenkomsten, klankbordgroepen, etc.. Om onze kennis te delen, 
om kennis te halen, maar ook om te kijken waar wij de verbindingen kunnen leggen.  
 

‘Ik mocht als tafelgast aanwezig zijn bij het online  
congres ‘Xpeditie Cultuureducatie’. Wat een mooi podium  

om ons werk, waarbij wij de koppeling tussen  
cultuur en welzijn maken, uit te dragen.’ 

Kristina Odenhamn, cultuurcoach ViaVie Welzijn  
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2. O P G R O E I E N   &   O N T W I K K E L E N 
Opgroeien en je ontwikkelen gaat met vallen en opstaan. ViaVie Welzijn draagt graag een 
steentje bij in alle fases. We bieden ondersteuning en diverse activiteiten die bijdragen aan 
het veilig opgroeien en gezond ontwikkelen van kinderen en jongeren.  
 

VVE Thuis 
Samen werken aan onderwijskansen voor alle kinderen in de voor- en vroegschool. Een 
mooie overkoepelende taak die in handen ligt van verschillende organisaties, waaronder 
wij als ViaVie Welzijn.  
Wij bieden VVE Thuis aan voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud en voor kinderen die in 
groep 1 zitten. VVE Thuis is een tweeëneenhalf jaar durend gezinsgericht programma. We 
willen hiermee ouders ondersteunen in onder andere de taalontwikkeling van hun kind, 
maar ook het gezinsklimaat positief beïnvloeden. Acht keer per schooljaar krijgen ouders 
van VVE-geïndiceerde kinderen handvatten aangeboden om ook thuis op een speelse 
wijze de (taal-)ontwikkeling te stimuleren. Op deze manier werken peuteropvang en de 
basisschool samen met de ouders aan de ontwikkeling van kinderen. 
 

Ik kijk, praat en luister nu bewuster naar mijn kind.’ 
Uit de evaluatie met ouders  

 
Door Corona was de vaste structuur van VVE Thuis wat verdwenen. We merkten dat dit 
voor de ouders lastig is, en het bereiken van de ouders en gezinnen moeilijker was. 
Richting het einde van het jaar hebben we hierin weer een start kunnen maken om de vaste 
contacten weer gestructureerd op te kunnen pakken.  

Kinderwerk 
Binnen het kinderwerk willen wij kinderen graag nieuwe ervaringen op laten doen. 
Experimenten met nieuwe dingen. Ontdekken wat je leuk vindt. Leren waar je goed in bent. 
Dat hebben we, ondanks Corona, weer goed kunnen oppakken. In de zomer hebben we 
de HOPPA! Dagen weer mogen organiseren met medewerking van een aantal mooie 
Holtense partners. Wel met nog kleine beperkingen. Zo hebben we per dag een maximum 
gehanteerd van 50 kinderen en hebben we alle activiteiten buiten laten plaatsvinden. In 
december hebben we in samenwerking met de Holtense Sinterklaascommissie enkele 
activiteiten aangeboden. De Roefeldagen zijn in dit jaar helaas niet georganiseerd 
vanwege de beperkende maatregelen door Corona.   
 

‘Iedereen die de HOPPA! Dagen mogelijk heeft gemaakt 
enorm bedankt. Het was weer geweldig!’ 

Reactie op Facebook van ouders 
 
Daarnaast zijn we in 2021 met een plan van aanpak gestart om recreatieve naschoolse en 
zomeractiviteiten op te zetten in 2022. Deze activiteiten zullen gericht zijn op aanpak van 
taalachterstanden in Plan Zuid. 

Pop it Up! 
Pop it Up! is een tijdelijke opdracht die wij hebben uitgevoerd voor de gemeente, vanuit de 
Corona-gelden. De Corona-tijd is met name voor de jeugd geen makkelijke tijd geweest. 
Een levensfase waarin je vrienden, jezelf ontdekken en ontwikkelen van zo groot belang 

VVE Thuis in cijfers 
Maandelijkse deelname tussen de 34 en 66 peuters 
Maandelijkse deelname tussen de 29 en 49 kleuters 
34 kinderen die het traject succesvol hebben afgerond 
8 thema’s behandeld 
Door Corona zijn er 2 bijeenkomsten geweest i.p.v. 8. Daardoor is de opkomst lastig te meten.  
 

Kinderwerk in cijfers 
HOPPA! Dagen: 83 kinderen    6 vrijwilligers Roefeldagen 
Culinaire Pietenmiddag: 12 kinderen   9 vrijwilligers HOPPA! Dagen 
Sinterklaas avond: 24 kinderen    4 vrijwilligers tienersoos 
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zijn voor je ontwikkeling naar volwassenheid, dat menig jongere best een zware tijd heeft 
gehad. Met dit project werden activiteiten voor alle jeugd van 12 t/m 27 jaar financieel 
ondersteund, zodat ontmoeting makkelijker kon plaatsvinden. In totaal zijn er 16 projecten 
gehonoreerd en ondersteund, uiteenlopend van muziekactiviteiten tot sportieve activiteiten 
en alles daartussen in.  
 

Tiener- en jongerenwerk 
Ondanks dat Corona binnen het tiener- en jongerenwerk van grote invloed was, hebben 
toch veel jongeren de weg naar ons weten te vinden. Met 76 unieke deelnemers in het 
tienerwerk en 129 jongeren in het jongerencentrum hebben we het afgelopen jaar in grote 
mate kunnen voldoen aan de behoefte van ontmoeting. Met eenzaamheid onder jongeren 
als steeds groter wordend probleem, hebben wij geprobeerd zichtbaar en bereikbaar te 
blijven. Contact en met je vrienden zijn is essentieel in deze fase van het leven van 
jongeren.  
 

‘In het jongerencentrum kunnen we met de hele  
vriendengroep bij elkaar komen.  
Dit is thuis niet altijd mogelijk.’ 

Jongere 15 jr. 
 
Binnen het tienerwerk is het contact met name in het begin van het jaar vaak online 
verlopen. Binnen het jongerencentrum heeft de jongerenwerker maatwerk kunnen leveren 
en op die manier toch de deuren voor de jeugd veilig open kunnen houden. Er is op 
reservering veel gekookt en gegeten samen.  

In het kader van Pop it Up! hebben wij binnen zowel het tiener- als het jongerenwerk extra 
activiteiten georganiseerd, waarvoor de belangstelling erg groot bleek te zijn.  
Ook hebben we n.a.v. diverse signalen de handen ineengeslagen met Pand 11, en een 
plan van aanpak ingediend bij de gemeente om in het nieuwe jaar wellicht groepen voor 
jongeren op te zetten, die kampen met chronische gevoelens van eenzaamheid. Hiervoor 
hebben wij ons verdiept in de methodiek ‘Join Us’, die wij in het plan van aanpak inzetten.  
 

Via Viep Gastouderopvang  
Het gastouderbureau van ViaVie Welzijn is een kleinschalig gastouderbureau dat zich richt 
op de gemeente Rijssen-Holten en omgeving. Door onze kleinschaligheid kennen wij 
iedereen persoonlijk, waardoor wij flexibel in kunnen springen op vragen en een juiste 
opvangmatch kunnen maken tussen vraagouder en gastouder. 
Ook in Corona-tijd bleek dat onze kracht te zijn. Met inspringen op noodopvang daar waar 
nodig met de kennis van onze gastouders, hebben we ouders goed kunnen bedienen in 
tijden van thuiswerken en lockdowns. 

2021 was voor ons gastouderbureau een jaar van metamorfose. Met onder meer de 
landelijke trend waarin te zien is dat de gastouderopvang terugloopt, is er besloten een 
nieuwe impuls aan het gastouderbureau te geven. Op de dag van de Gastouder, op  
16 september, is de nieuwe naam en uitstraling gelanceerd: Via Viep gastouderopvang. 
Een nieuwe naam, logo en website. Met Vicky en Siep als mascottes hopen we met deze 
nieuwe uitstraling nieuwe ouders en gastouders aan te trekken. 

Tiener- en jongerenwerk in cijfers 
76 unieke tieners (tijdens 33 contactmomenten, waarvan 9 in het voorjaar online) 
129 unieke jongere (tijdens 139 openstellingen in het jongerencentrum) 
1 individuele training (in overleg met hulpverlener van Reggedok) 
1 presentatie basisonderwijs (Social media en groepsdruk) 
 

Gastouderopvang in cijfers 
Eind 2021: 17 actieve gastouders en 103 actieve contracten 
3 bijeenkomsten van de OuderCommissie 
1 online scholing ‘Veilig slapen’ met 5 gastouders 
1 scholing ‘Positief opvoeden’ met 12 gastouders 
1 EHBO-herhalingscursus met 3 gastouders 
1 online update van de meldcode met 16 gastouders 
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3. I N D I V I D U E L E   O N D E R S T E U N I N G   &    
V R I J W I L L I G E R S W E R K 

Soms heb je even wat extra persoonlijke ondersteuning nodig. Hoe jong of oud je ook bent, 
welke achtergrond je ook hebt. ViaVie Welzijn is er voor iedereen. Ook als het gaat om 
(talent)ontwikkeling en vrijwillige inzet. Niemand is namelijk te oud om te leren! 
 

Taalpunt 
Ook het Taalpunt ondervond de lasten van de lockdowns van 2021. Met het sluiten van het 
taalcafé moesten we creatief zijn, want hoe kunnen we blijven werken aan de taal? 
Laaggeletterdheid gaat vaak hand in hand met beperkte digitale vaardigheden, dus wat is 
er wel mogelijk? Zo is het taalwandelen ontstaan in samenwerking met onze beweegcoach. 
Deelnemer en taalcoach, in de buitenlucht en samen praten. Zelfs na de lockdowns een 
succes, want het gebeurt nog steeds.  
 

’Eerst had ik een beetje een achterstand. Maar nu door het  
wandelen en buiten zijn en praten, oefenen we Nederlands  

elke week. Nu kan ik beter praten en ik meer woorden geleerd.’ 
Deelnemer taalwandelen 

 

Maar het Taalcafé is ook periodes wél geopend geweest. En daar merkten we de enorme 
behoefte aan ontmoeting. En dan blijkt ook de kracht van ontmoeting, en verder dan alleen 
op het gebied van taal. Taal wordt geoefend, mensen hebben oog voor elkaar en 
waarderen elkaar op een nieuwe manier. Heeft Corona dan ook een positieve kant gehad?  
Bijzonder in 2021 was dat wij onze wethouders en partner organisaties hebben kunnen 
laten ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn. Tijdens de week van Lezen en Schrijven 
hebben we een escapespel gespeeld waarin de deelnemers konden voelen hoe het is om 
laaggeletterd te zijn, en het gevoel te hebben niet helemaal mee te kunnen komen in het 
leven. Dat is lastig en op zijn zachtst gezegd vervelend, in deze digitale wereld waarin dat 
wél wordt verwacht.  

Dat maakt ook dat we in 2021 bezig zijn geweest met de certificering van het Taalpunt. 
Ook het integraal inbedden van het Taalpunt in onze gemeente blijft, samen met de 
certificering, een van onze belangrijkste speerpunten voor het nieuwe jaar. Want zoals dit 
jaar is gebleken, het Taalpunt is nodig!  
 

Vrijwillige Thuisadministratie 
Ondanks Corona wisten zowel burgers als professionals ons afgelopen jaar nog steeds 
goed te vinden. Ook in 2021 zijn de huisbezoeken nog wat beperkt geweest, maar op de 
kantoren hadden we voldoende ruimte om afstand te kunnen houden (dubbele 
beeldschermen). Daaruit blijkt dat de Thuisadministratie een dienst is die, ondanks 
beperkende maatregelen in de samenleving, wel heel erg nodig is, en niet uitgesteld kan 
worden.  

Thuisadministratie in cijfers 
151 hulpvragen bij eenmalige hulp tijdens spreekuur 
105 deelnemers voor hulp bij belastingaangifte 
63 deelnemers voor de kwijtscheldingen gemeente en GBLT 
24 aanvragen levensmiddelenpakket 
7 ingevulde vragenlijsten over schulddienstverlening 
1 keer preventie aanbod huurders 
2 deelnemers nazorgtrajecten WSNP  
6 deelnemers voorbereiding WSNP 
20 langdurige koppelingen 
34 kortdurende koppelingen 
 

Taalpunt in cijfers 
32 deelnemers NT2 en 1 deelnemer NT1 
32 taalcoaches, waarvan 16 nieuwe coaches de cursus hebben gevolgd 
11 bijeenkomsten in het Taalcafé Rijssen 
38 unieke bezoekers bij het Taalcafé, gemiddeld 17 per bijeenkomst 
10 taalwandel-koppels 
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De vrijwilligers die actief zijn voor de Thuisadministratie werken naast een professional van 
ViaVie Welzijn. Daar waar nodig kan er op deze wijze extra ondersteuning geboden 
worden. Denk aan de Schulddienstverlening van de gemeente, maar ook aan onze 
maatschappelijke partners als Avedan. Of de ondersteuning lang- of kortdurend is, met wel 
of geen doorverwijzing naar extra hulp: de meeste deelnemers aan de Thuisadministratie 
ervaren dat er weer ‘licht aan het einde van de tunnel’ is.  
 

‘Dankzij de vrijwilliger heb ik een mooi overzicht en dit  
houd ik nu zelf bij. Een grote zorg is nu de energierekening.  
Ik hoop in aanmerking te komen voor de toeslag. Voor de  

rest denk ik dat ik zelfstandig verder kan.’ 
Deelnemer Thuisadministratie met kortdurende ondersteuning  

 
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de gemeente steeds meer zaken digitaal 
organiseert voor haar inwoners. In theorie een praktische en makkelijke oplossing, in de 
praktijk bij de Thuisadministratie een zorg. Een groep binnen de deelnemers van de 
Thuisadministratie is digitaal minder vaardig, en redt zich niet altijd. In 2021 zijn er daarom 
afspraken gemaakt met de gemeente om te voorkomen dat mensen hierdoor buiten de 
boot (dreigen te) vallen.  
 
Mensen met een BudgetBeheerRekening hebben hun financiën bij de Stadsbank liggen. 
Deze zorgt er voor dat alle betalingen op tijd gedaan worden. Echter ontvangt de 
deelnemer nog wel post, dus niet alle administratieve handelingen zijn hiermee uit handen 
genomen. Sinds het afgelopen jaar kunnen de vrijwilligers van de Thuisadministratie ook 
hierin een rol spelen.  
 

SOEK 
Afgelopen jaar hebben er geen huisbezoeken plaatsgevonden. Corona heeft hier echt roet 
in het eten gegooid. De doelstelling van SOEK (Senioren op eigen kracht) is het in een 
vroeg stadium signaleren van risico’s op het gebied van eenzaamheid, zelfredzaamheid 
en maatschappelijke participatie. Het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid 
worden gestimuleerd om eventuele problemen te voorkomen, te verminderen of op te 
lossen. 
 
Er is geprobeerd enkele activiteiten in het kader van ontmoeting te organiseren. Denk aan 
een wandeling of een kopje koffie drinken samen. Door de constant veranderende 
maatregelen heeft dit echter niet plaatsgevonden.  
 

Vluchtelingenwerk 
Per 1 januari 2022 zal de nieuwe Wet Inburgering in werking treden, waarbij het doel is dat 
inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk mee kunnen doen aan de Nederlandse 
maatschappij, en daarbij ook zo snel mogelijk werk vinden. De nieuwe wet brengt een 
wijziging in het huidige aanbod aan. Niet alleen bij ons bij ViaVie Welzijn, maar ook bij de 
gemeente en het onderwijs zal het aanbod moeten wijzigen. 2021 hebben we daarom 
gebruikt om samen met de gemeente de praktische uitwerking van de nieuwe wet vorm te 
geven.  

Uit onze monitoring bleek dat er statushouders zijn die de behoefte hebben aan een maatje 
waaruit vriendschappelijk contact kan ontstaan. Dit is iets waarin ViaVie Welzijn geen rol 
kan spelen. We hebben om die reden de samenwerking gezocht met Stichting Gave. 
Stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een 

Vluchtelingenwerk in cijfers 
3 keer aanbod participatieverklaringscyclus aan totaal 31 statushouders 
5 keer aanbod participatieverklaring aan gezinsmigranten 
4 koppelingen taal- en huiswerkbegeleiding  
12 nieuwe huishoudens begeleidt door integratiecoaches 
29 keer afname monitoring  
21 keer hulp aan statushouders met eenmalige vragen  
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thuis te bieden, maar bieden geen hulp met christelijke grondslag. Op deze manier hopen 
we aan de behoefte van de statushouders tegenmoet te kunnen komen.  
 

‘X is blij en dankbaar dat hij in Holten mag wonen; hij geniet  
van de rust, de natuur en de aardige mensen. 

Contacten met ViaVie zijn prima. De familie is nu zover  
dat zij ons niet of nauwelijks meer hoeven in te  

schakelen, ze redden zich goed.  
Beiden zijn erg tevreden over de begeleiding door ViaVie. Zij  

zullen de komende tijd blijven aankloppen voor hulp bij ingewikkelde 
post van onder andere de gemeente.’  

Opmerking uit de monitoring (genoteerd door een vrijwilliger)  
 
Ook zijn we een samenwerking gestart met BuurtKlusKracht, op aanvraag van de 
corporaties De Goede Woning en Viverion. Voor sommige statushouders zijn de leefwijze 
en gebruiken in Nederland echt heel anders dan die in hun eigen land. In de praktijk zien 
we dit bijvoorbeeld terug in het omgaan/onderhoud van je tuin en het gebruik van gordijnen. 
BuurtKlusKracht zal bij nieuwe statushouders ingezet worden om hierin een eerste 
helpende hand te bieden door samen praktisch aan de slag te gaan.  
 

Vrijwilligerswerk: Via Vorsa 
In het verleden bestond er nog wel eens verwarring wat het ServicePunt Vrijwilligers nu 
precies behelsde. Het is onderdeel van ViaVie Welzijn, dus veel mensen dachten dan ook 
dat het alleen om vrijwilligers van ViaVie Welzijn ging. Terwijl dit onderdeel al het 
vrijwilligerswerk binnen de gemeente bereikt.  
 
Om die reden is het SPV in maart overgaan in ‘Via Vorsa’: Vrijwilligers en Organisaties 
middenin de Samenleving. Met een nieuwe naam, eigen uitstraling, diverse social media 
kanalen én eigen website met vacaturebank, hopen we herkenbaar en aanspreekbaar voor 
iedereen te zijn. Met, naast uiteraard de vacatures, informatie over vrijwilligers-
verzekeringen, tips en trics voor organisaties, online trainingen, regionaal en landelijk 
nieuws, bieden we een compleet platform aan als het gaat om vrijwilligerswerk. In een 
uitgezette enquête blijkt dat 77% van de organisaties (meer dan) tevreden is met de 
website, en 82% (meer dan) tevreden met de vacaturebank.  

2021 was door Corona ook voor het vrijwilligerswerk weer een lastig jaar. Minder 
aanmeldingen van vrijwilligers, maar ook organisaties die tijdelijk minder of geen plek 
hadden voor nieuwe vrijwilligers. Ook fysieke deskundigheidsbevordering stond op een 
laag pitje. Naast enkele EHBO en AED cursussen en een basiscursus voor taalcoaches, 
hebben we vooral online via onze website korte trainingen en cursussen geboden.  
 

‘Om de juiste mensen op de goede plek te krijgen is de hulp  
van Via Vorsa voor ons erg belangrijk. Zij hebben een eerste 
ontmoeting en kijken samen met de toekomstige vrijwilliger  

wat bij hen past. Samen zijn wij ook een goede match!’  
Contactpersoon van Eltheto, vrijwilligersorganisatie  

 
De vrijwilligerswaardering van 2020 heeft door Corona helemaal niet plaats kunnen vinden. 
Alle vrijwilligers konden een horecabon uitgeven, maar de horeca is lange tijd gesloten 
geweest. In 2021 hebben we de bon alsnog uit kunnen geven met een verlengde 
geldigheidsduur. Er zijn 1950 bonnen uitgegeven, 1265 mensen hebben daadwerkelijk 
gebruik gemaakt van dit aanbod.   

Via Vorsa in cijfers 
40 organisaties hebben zich ingeschreven bij de nieuwe vacaturebank 
78 vacatures hebben zij gezamenlijk geplaatst 
72 vrijwilligers bemiddeld, waarvan 39 via de vacaturebank en 33 via een intakegesprek.  
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Ook hebben we de Overijsselse Vrijwilliger Prijs weer mogen uitreiken. Door de toen 
geldende maatregelen hebben we dit persoonlijk bij de mensen aan huis gedaan, samen 
met wethouders Ben Beens.  
 

‘We hebben er echt van genoten, lekker op het terras in  
de herfstzon; het was echt een kadootje.  

Nogmaals dank hiervoor!’ 
Vrijwilliger over de horecabon  

 

Ouderenadvies 
Onze sociaal adviseurs richten zich op (kwetsbare) zelfstandig wonende burgers die 
(praktische)  vragen hebben op het gebied van wonen, zorg, administratie/financiën, 
dagbesteding, hulp bij ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) en/of die dreigen 
te vereenzamen of in een isolement verkeren. De meeste hulpvragen betreffen 80-
plussers.  
Huisbezoeken waren hierbij het afgelopen jaar niet meer zo vanzelfsprekend. Maar, met 
toestemming hebben de meeste afspraken wel regulier plaatsgevonden. Onze adviseurs 
merkten berusting bij de doelgroep t.a.v. de Corona situatie; ‘het is zoals het is’. Uiteraard 
werden activiteiten wel gemist. Er ontstonden dan ook voornamelijk hulpvragen op het 
gebied van een maatje. Hierin hebben we veel samengewerkt met de Zonnebloem, die 
maatjeswerk verzorgd. Echter, ook zij waren met alle lockdowns wat terughoudender in 
iets inzetten van hun vrijwilligers, dus niet alle hulpvragen hebben we kunnen oppakken.  

 
 

 

  

Ouderenadvies in cijfers 
105 unieke personen hebben ondersteuning en advies gehad 
73 hulpvragen t.a.v. begeleiding / vervoer 
5 hulpvragen t.a.v. de boodschappen (wekelijkse inzet) 
1 hulpvraag t.a.v. bezorging zelfbereide maaltijd 
 



 

 

Jaarverslag ViaVie Welzijn 2021                                                                                             12 

 

4. S O C I A A L   &  C U L T U R E L E   A C T I V I T E I T E N  
De impact van het Coronavirus was ook afgelopen jaar weer merkbaar bij de doelgroep 
zelfstandig wonende volwassenen en ouderen, die kampen met gevoelens van 
eenzaamheid. De ontmoetingen, samen uiteten, de buurthuiskamers, even gezellig met 
elkaar een kopje koffie drinken. Het was nauwelijks mogelijk in 2021 vanwege de 
coronasituatie. Enerzijds speelde angst bij de doelgroep zelf: niet naar buiten durven, niet 
besmet willen raken. Anderzijds lag de druk bij de organisatie hoog: hoe kunnen we, met 
alle beperkingen, toch iets veilig laten plaats vinden? Alternatieve locaties, buiten de 
gebaande paden denken. Met toch regelmatig de uitkomst dat activiteiten toch weer 
geannuleerd moesten worden.  
 

‘Ze hebben me erdoor heen geholpen.’ 
‘Ik mut volk um mie hen hebb'n.’ 

‘Ze zijn allemaal zo aardig en de vrijwilligers doen zo hun best.’ 
‘Het is mooi op loopafstand, ik kan er zelf naar toe.’ 

Diverse deelnemers Buurthuiskamers  
 
Tegelijkertijd werden er ook allerlei acties georganiseerd die ouderen het gevoel gaven dat 
ze er niet alleen voor stonden. Een Valentijnsdag-actie met de meest prachtige 
zelfgemaakte kaarten, voor die inwoners die wel een opkikkertje konden gebruiken. 
Doosjes met vergeet-mij-nietjes voor de vaste deelnemers van de Buurthuiskamers. 
Kerstkaarten door de leerlingen van het PiusX College. En uiteraard de gebakjesactie, 
waar ondanks Corona, veelvuldig aan werd deelgenomen.  
 
In het najaar van 2021 zijn we gestart met een onderzoek bij de Buurthuiskamers. Uit 
literatuur blijkt dat de mate van verbondenheid met de buurt voor ouderen een belangrijke 
pijler is t.a.v. eenzaamheid. Tot nu toe blijkt uit ons onderzoek dat vanuit onze 
buurthuiskamers nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Deelnemers zoeken elkaar op voor 
een spelletje of kopje koffie. Het onderzoek zal naar verwachting in juni 2022 worden 
afgerond.  

 

Cultuureducatie 
Het jaar startte met de nieuwe beleidsperiode van de provincie Overijssel. Dat betekent dat 
wij in samenwerking met de gemeente weer een aanvraag hebben moeten doen voor de 
periode 2021-2024. We hebben een subsidie toegekend gekregen voor het plan ‘Op naar 
de volgende stap’.  

En ook bij de cultuureducatie was Corona van invloed. De presentatie van de 
cultuureducatiegids heeft online plaatsgevonden. Met filmpjes van enkele van de 30 

Activiteiten in cijfers 
Activiteiten: 
84 deelnemers beweegactiviteiten 
73 deelnemers Buurthuiskamers 
7 deelnemers Telefooncirkel 
14 deelnemers aan activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking 
22 deelnemers koffieochtenden 
30 deelnemers hulp bij aanvragen QR-code 
447 gebakjes bij de gebakjesactie 
 

Bezorgacties: 
72 voorjaarsgroeten voor de buurthuiskamers met doosjes Vergeet-Mij-Nietjes 
300 pakketjes voor de Valentijnsactie 
260 kaarten voor de Kerstkaartenactie 
100x Magazine Totzo! van de Museum Plus 
 

Cultuureducatie in cijfers 
17 basisscholen 
5 bovenschoolse besturen  
4115 leerlingen  
30 aanbieders stonden in de gids 
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aanbieders hebben we geprobeerd scholen weer enthousiast te maken voor hun jaarlijkse 
cultuuraanbod op school. Dat dat gelukt is, blijkt uit het feit dat alle 17 basisscholen aanbod 
hebben afgenomen uit de gids. Daarnaast hebben alle scholen ook aangegeven meer dan 
tevreden te zijn over het aanbod en de ondersteuning van de cultuurcoach. De komende 
jaren zal de ondersteuning van de cultuurcoach bestaan uit het werken met een 
stappenplan, waarbij met iedere school samen gekeken gaat worden naar hun positie en 
ambitie als het gaat om cultuur.  
 

‘Mijn cultuureducatiegids ligt aan het eind van het  
schooljaar helemaal uit elkaar, zoveel raadpleeg ik het.  

Ik ben erg blij met de gids!’ 
Cultuurcontactpersoon Brekeldschool  

 
Naast het uitbrengen van de cultuureducatiegids hebben wij onze ondersteuning geboden 
bij het stand brengen van een aanbod vanuit het Holtense Muziekhus voor een viertal 
basisscholen. Ook heeft onze cultuurcoach meegedacht in het organiseren van naschoolse 
activiteiten waarbij binnenschools en buitenschools cultuuraanbod met elkaar verbonden 
kan worden. En natuurlijk ontbrak onze ondersteuning niet bij het organiseren van de 
jaarlijkse Kunstenmakerstrofee. 
 
De leerlijn ‘Leven op en Langs de Regge’ is als erfgoedproject afgerond. Door Corona heeft 
een echte goede lancering niet kunnen plaatsvinden en zijn de pilotlessen slechts deels 
uitgevoerd. Erfgoed Rijssen-Holten plaats het project als leerlijn op de website zodat deze 
altijd toegankelijk is voor de scholen.  
Met het restbudget van het project ‘Samen plezier met Taal en Literatuur’ is er een webinar 
georganiseerd gepresenteerd door de stichting Taalvorming, over de werkwijze 
Taalrondes. 2 scholen hebben hun interesse kenbaar gemaakt en gaan in 2022 een 
kennismakingstraject starten.  
 

‘  
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5. L E E F B A A R H E I D  
Ondanks alle maatregelen rondom Corona hebben we binnen BuurtKracht gelukkig 
voldoende manieren kunnen vinden om onze inwoners bij elkaar te brengen. Ook ons 
netwerk van partners hebben we kunnen verstevigen én vergrootten. En zo spreidt de 
BuurtKracht-olievlek zich langzaam uit van de zes oorspronkelijke wijken naar de rest van 
de gemeente.  
 

Ontmoeting 
Ook met onder andere de 1,5 meter regel hebben we dus toch nog tal van activiteiten en 
ontmoetingsmomenten kunnen organiseren. In de verschillende inlooplocaties die door 
BuurtKracht worden ondersteund, konden inwoners terecht voor een kopje koffie, een 
praatje, speelgoed uitleen of activiteit.  
 

‘Het contact was makkelijk gelegd en aangezien we  
hetzelfde doel voor ogen hebben vonden we elkaar al  

snel. BuurtKracht staat ook weer in verbinding met  
andere sociale initiatieven en als we allemaal met elkaar  

in contact zijn, wordt die Kracht alleen maar groter!’ 
Initiatiefnemer van het Proathuus in Holten  

 
We kijken daarnaast terug op een aantal geslaagde acties. In het voorjaar hebben we maar 
liefst 500 perkplantjes weg mogen geven om buurten en straten wat kleur te brengen. Heel 
nodig en gewaardeerd in opnieuw zo’n bijzonder jaar. In het najaar vond de jaarlijkse 
uitreiking van de Beste Buur Bokaal weer plaats: de winnaar was maar liefst 7 keer 
genomineerd! Ook hier is te zien hoe erg het noaberschap nog leeft in onze gemeente.  
In Plan Zuid hebben we in 2021 aandacht besteed aan het pilotproject ‘Wijk van de 
Toekomst’. In gesprek met buurtbewoners hebben we gekeken naar de leefbaarheid, 
duurzaamheid en voorzieningenniveau van de wijk.  
 

Beweging en gezondheid 
Minstens net zo belangrijk als ontmoeting vinden we bij BuurtKracht, dus ook op dit gebied 
hebben we niet stilgezeten. En onze beweegcoach heeft de mensen in beweging weten te 
krijgen! Met zes actieve Kuier Deur wandelgroepen, gymlessen voor senioren op de 
Wellehof, diverse fotopuzzeltochten voor kinderen én volwassenen tijdens de lockdowns 
en ondersteuning bij de fietsdagen voor senioren heeft zij flink wat mensen letterlijk vooruit 
weten te helpen.  
Daarnaast is in het voorjaar de duo-fiets in gebruik genomen, waar alle inwoners van 
Rijssen-Holten kosteloos gebruik van kunnen maken. Met name in de zomermaanden is 
hier volop gebruik van gemaakt.  
Ook hebben er verschillende Kinderstraten plaatsgevonden. In Dijkerhoek mochten ruim 
20 kinderen  veilig en zorgenvrij op straat spelen, en ook in Rijssen hebben 40 kinderen 
genoten van diverse sport- en spelonderdelen in de wijk.  
 

‘In onze ogen is ieder kind uniek. Tijdens de Kinderstraat  
kunnen we de kinderen en ouders op een laagdrempelige  
manier bij elkaar brengen. En door samen dingen te doen,  

kunnen we meer saamhorigheid krijgen.’ 
Elize en Jannie, vrijwilligers bij de Kinderstraat bij de Johan Frisoschool  

 
Het project Wereldmeiden heeft ook succesvol gedraaid. Drie vluchtelingenmeiden zijn na 
het traject van 10 verschillende sportlessen door blijven sporten bij een 
vereniging/sportschool naar hun keuze. Een mooi resultaat om te zien dat de meiden hun 
plek hebben weten te vinden door dit project.  
 
Verder hebben we ons binnen BuurtKracht verdiept in het concept ‘Positieve Gezondheid’. 
Het is een andere manier van kijken naar gezondheid en ziekte; de focus ligt vooral op wat 
iemand nog wél kan. In 2022 willen we met onze netwerkpartners een vervolg geven aan 
dit onderwerp, met onder andere een inspirerend symposium.  
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Participatie 
Mee kunnen doen in de samenleving, ieder op zijn eigen manier. Dat is wat we willen 
bereiken.  
In de meivakantie hebben zo’n 80 kinderen workshops kunnen volgen op het gebied van 
techniek, sport en creativiteit, georganiseerd door onze beweeg- en cultuurcoach en met 
medewerking van lokale sport- en cultuuraanbieders.  
Met het initiatief om kinderzwerfboeken naar Rijssen en Holten te brengen, zijn er 
gedurende het jaar 5 mini-biebjes in onze gemeente aangevraagd en geplaatst door 
BuurtKlusKracht. Er wordt dus volop gelezen in onze gemeente en er zijn dan ook mooie 
verbindingen gelegd met o.a. het Taalpunt, VVE Thuis en cultuureducatie.  
DAC het Punt heeft in het najaar een prachtige mozaïek bank in hun beleeftuin onthuld. 
Een bank waar iedereen welkom is en even tot rust mag komen. Vanuit BuurtKracht 
hebben wij hierin ondersteuning geboden. Ook bij de Creatieve Broedplaats HLTN hebben 
wij onze ondersteuning geboden. Voor dit creatieve netwerk om kunst, cultuur, techniek, 
creativiteit en natuur samen te laten komen, hebben wij geholpen met twee 
subsidieaanvragen.  
Ook de medewerkers van BuurtKlusKracht hebben niet stilgezeten in 2021. Ondanks 
Corona zijn zij volop aan het werk geweest, met de maatregelen in acht genomen. Met 
onder andere Viverion, De Goede Woning, de Hockeyvereniging in Holten en de gemeente 
die structurele opdrachten aan ons toekennen, hebben we de 12 vrijwillige medewerkers 
een fijne ervarings- en vrijwilligers plek kunnen bieden. 3 van deze medewerkers zijn in 
2021 via BuurtKlusKracht weer bij betaald werk terecht gekomen. Naast de betaalde 
klussen hebben wij 109 particuliere klussen bij hulpbehoevende inwoners van Rijssen-
Holten kunnen uitvoeren.  
 

‘Het is een mooie gevarieerde groep, met ieder zijn  
eigen expertise. Zo leer je van elkaar en kom je erachter  
dat je veel meer kunt dan jezelf eigenlijk had gedacht.  

En onderling is er veel plezier!’ 
Oud-vrijwilliger van BKK, die inmiddels werk heeft gevonden 

 

Lokaal Sportakkoord 
Vanuit BuurtKracht begeleiden wij het Sportakkoord. Samen met een projectgroep en alle 
ondertekenaars van het akkoord geven wij uitvoering aan doelstellingen als ‘inclusief 
sporten’ en vitale sport- en beweegaanbieders. 
De Koningspelen zijn georganiseerd met 10 verschillende sportverenigingen en 10 
basisscholen. Zo’n 650 kinderen hebben deelgenomen. Daarnaast hebben we een 
scoutinggroep in oprichting ondersteund, een sporttraject voor uitkeringsgerechtigden 
georganiseerd en samen met het Taalpunt is taalwandelen georganiseerd. In 
samenwerking met AV Holten zijn er 4 wandel clinics georganiseerd ter voorbereiding op 
de Diepe Hel Holterbergloop. 
 

Voorliggende dagvoorziening 
Aan het einde van het jaar is in samenspraak met de gemeente gestart met de organisatie 
van een voorliggende dagvoorziening. Aan de locatie ‘de Paraplu’ in de Veeneslagen in 
Rijssen zijn inwoners welkom die te maken hebben met een lichte vorm van 
geheugenproblematiek of psychische klachten, en die nog niet in aanmerking komen voor 
een indicatie vanuit de WMO. De officiële start van de dagvoorziening zal begin 2022 zijn.   
 

Zichtbaarheid 
Om te werken aan de bekendheid en zichtbaarheid van BuurtKracht hebben we in 2021 
onze website totaal vernieuwd. En daar zijn we best een beetje trots op! Naast de nieuwe 
website presenteren we ons ook op Facebook en Instagram om een zo breed mogelijk 
publiek te bereiken. En we hebben prachtige bedrijfskleding, zodat onze collega’s in de 
wijken herkenbaar zijn als aanspreekpunt in de wijk.  
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S L O T W O O R D  
 
2021 was een veelbewogen jaar. Een jaar waarin Corona een permanente factor en 
onderdeel was in ons werk. Dit vereiste flexibiliteit, veerkracht en creativiteit van onze 
vrijwilligers, maar zeker ook van onze medewerkers.  
 
Wij mogen met recht trots zijn op het resultaat van ons werk. Heel veel dank en waardering 
hiervoor. Dit kun je als organisatie niet alleen. Samenwerking met andere partijen is 
hiervoor de sleutel. Dit uit zich bijvoorbeeld binnen BuurtKracht en binnen het 
Sportakkoord.  
 
Onze blik staat naar buiten en waar nodig hebben wij de verbindende rol naar ons 
toegetrokken. Wij constateren dat de wil en bereidheid om samen te werken tussen de 
partijen in onze gemeente goed is én ook steeds groter wordt. Uiteindelijk is de basis 
hiervoor ‘vertrouwen in elkaar’.  
 
Dat hebben we ook nadrukkelijk gevoeld vanuit onze grootste opdrachtgever, de gemeente 
Rijssen-Holten. Dit uitte zich onder meer in een meerjarencontract dat de gemeente met 
ons afgesloten heeft en in 2021 in is gegaan. Een nieuwe manier van werken, waarbij 
resultaten nadrukkelijker beschreven staan en getoetst kunnen worden. Dat maakt ons als 
organisatie sterker en effectiever.  
 
Het afgelopen jaar hebben we ook gebruikt om te investeren in het fundament van onze 
eigen organisatie. Naast wijzigingen in onze structuur, werken met andere systemen, is 
onze organisatie ook versterkt met een nieuwe beweegcoach. Inmiddels is zij een begrip 
in de gemeente geworden en een prima aanvulling op ons mooie team. 
 
Als slot wil ik ons bestuur bedanken voor hun inspiratie, bevlogenheid en kritische blik. Een 
stevig bestuur die breed verankerd is in de samenleving van onze mooie gemeente. Het 
maakt de organisatie sterker en draagt uiteindelijk bij aan ons doel om te werken aan een 
samenleving waar iedereen mee telt! 
 
 
Benjamin Beerthuis 
Directeur ViaVie Welzijn 
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F I N A N C I E E L 
 
Opnieuw een gunstige ontwikkeling van het resultaat 
Weer een coronajaar. Net als een jaar eerder stond ook 2021 in het teken van COVID-19. 
De coronapandemie woedde voort en had opnieuw behoorlijke impact op de uitvoering van 
onze werkzaamheden. Dat gaat minder makkelijk als je afstand moet houden en deels via 
beeldschermen je werk moet doen. Enorm veel waardering is er daarom voor onze mensen 
en de vrijwilligers die met alle maatregelen die nodig waren elke dag enthousiast hun werk 
bleven doen en ervoor zorgden dat het welzijnswerk is  uitgevoerd op het niveau dat onze 
achterban van ons gewend is.   
 

Begroting en jaarresultaat 2021 
Het begrote jaarresultaat 2021 bedroeg € 7.500,- (positief) en we zien in dit jaarverslag 
2021 een realisatie van € 32.243,- (positief). 
 

Door gewijzigde regelgeving heeft er in 2017/2018 een reorganisatie plaatsgevonden 
binnen het werkveld Peuteropvang. Vanuit financiën gezien betekende dit een forse 
aanslag op ons eigen vermogen door het treffen van een voorziening in de jaarrekening en 
hiermee verband houdende dalende ratio’s.  
 

De berekening van het ratio solvabiliteit (weerstandsvermogen, exclusief gastouder-
opvang) hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

• de baten volgens de vastgestelde jaarbegroting uitgedrukt in een percentage van het 
eigen vermogen ultimo vorig jaar.   
 

De ontwikkeling van onze solvabiliteit in de achterliggende jaren exclusief gastouder-
opvang is als volgt: 22% per 1 januari 2018, 17% per 1 januari 2019, 21% per 1 januari 
2020 en 27% per 1 januari 2021. Het financiële beleid van onze organisatie is gebaseerd 
op minimale solvabiliteit van 32%. Dit willen we de komende jaren, in nauw overleg met 
onze belangrijkste opdrachtgever de gemeente Rijssen-Holten,  bereiken.  
 

In het achterliggende kalenderjaar is met de gemeente Rijssen-Holten de meerjaren-
budgetafspraak 2021-2024 gemaakt en zijn de reguliere financiële afspraken in één 
subsidiebeschikking geregeld. Verder zal het in 2019 opgestarte project formulering 
prestatie-indicatoren en de wijze van het ’meetbaar’ maken van de resultaten, in het 
kalenderjaar 2022 herijkt worden.  
 

Een inhoudelijke toelichting op bovenstaande cijfers is opgenomen in de uitgebreide versie 
van het jaarverslag 2021. 
 

Vooruitblik 2022 
De begroting 2022 laat, exclusief eventuele impact als gevolg van de coronacrisis, een 
positief resultaat zien waarmee we opnieuw een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste 
ontwikkeling van de minimale solvabiliteit voor onze organisatie. 
 

Zoals elders in dit jaarverslag genoemd zullen als gevolg van de coronacrisis niet alle 
geplande prestaties in 2021 gerealiseerd kunnen worden. In nauw overleg met Gemeente 
Rijssen-Holten zullen ook andere dan geplande werkzaamheden uitgevoerd worden. Op 
het moment dat geplande activiteiten niet worden uitgevoerd zijn er op dat moment 
begrotings- en kasstroom-technisch geen inkomsten maar ook geen uitgaven.  
Voor zover nu bekend verwachten wij dat de financiële gevolgen van de coronacrisis voor 
het begrotingsjaar 2022 beperkt zullen zijn en dat dit continuïteit van onze organisatie niet 
in gevaar zal brengen. 
 

Gastouderopvang merkt de gevolgen van het minder aantrekkelijk worden van het beroep 
gastouder. Ons gastouderbureau wordt te klein om nog goede ondersteuning te bieden 
voor een marktconform tarief. In 2022 wordt gezocht naar een samenwerking met een 
collega gastouderbureau. De bestemmingsreserve van het gastouderbureau is toereikend 
om een eventuele financiële tegenvaller op te vangen. 
 
Wim Pijffers 

Penningmeester  
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J A A R R E K E N I N G  2 0 2 1  
 
Balans per 31 december 2021 
 

Activa    31-12-2021 31-12-2020 

    € € 

Immateriële activa     

Immateriële activa   8.691          10.959 

      

Vaste activa     

Materiële vaste activa   44.789 31.739 

      

Vlottende activa     

Debiteuren    1.823 3.712 

Overlopende vorderingen en overlopende activa 22.573 12.546 

    24.396 16.258 

      

Liquide middelen   678.677 623.956 

      

Totaal activa   756.553 682.912 

      

Passiva       

Eigen vermogen     

Algemene reserve   253.154 213.273 

Bestemmingsreserve investeringen  20.527 10.500 
Bestemmingsreserve verkregen uit 
keukenopbrengst 39.047 41.547 
Bestemmingsreserve 
personeelsrisico  20.000 20.000 

Bestemmingsreserve innovatie  19.550 10.000 

Bestemmingsreserve gastouderopvang 35.763 60.478 

    388.041 355.798 

      

Kortlopende schulden en overlopende passiva   

Crediteuren    9.602 6.327 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 46.496 48.732 

Vooruit ontvangen subsidies  159.764 113.250 

Overige schulden en overlopende passiva 152.650 158.804 

    368.512 327.113 

      

Totaal passiva   756.553 682.912 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaatbestemming 

 

Het resultaat in 2021 zijnde € 

32.243 positief wordt als volgt 

bestemd: 

 

Dotatie € 39.881  aan de 

algemene reserve. 

 

Dotatie € 10.027 

bestemmingsreserve 

investeringen. 

 

Dotatie bestemmingsreserve 

innovatie € 9.550. 

 

Onttrekking € 24.715 aan 

bestemmingsreserve 

gastouderopvang. 

 

Onttrekking  € 2.500 

bestemmingsreserve keuken. 

 

Het resultaat van 2021 levert 

een goede bijdrage aan de 

beoogde solvabiliteit van 

32%. De solvabiliteit stijgt met 

2 % (exclusief 

bestemmingsreserve 

gastouderopvang) en komt 

hiermee op 28,7%. 
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Staat van baten en lasten 
 
 

   2021 2021 2020 

   resultaat begroting resultaat 

Baten   € € € 

Subsidies   768.162 774.500 772.754 

Projecten   257.490 265.100 229.666 

Bijdrage deelnemers  90.139 110.200 74.381 

Overige opbrengsten  34.668 15.000 43.923 

Som van de baten  1.150.459 1.164.800 1.120.724 

      

Lasten      

Salarissen   796.814 762.000 747.363 

Overige personeelslasten  48.935 51.800 35.947 

Huisvestingskosten  70.573 75.300 72.221 
Afschrijvingen (im) materiële vaste 
activa 13.645 7.200 6.433 

Organisatiekosten  104.351 82.500 68.248 

Uitvoeringskosten  83.905 178.500 129.279 

Som van de lasten  1.118.223 1.157.300 1.059.491 

      

EXPLOITATIERESULTAAT 32.235 7.500 61.233 

      

Financiële baten  8 0 22 

      

RESULTAAT  32.243 7.500 61.255 

 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Toelichting op de staat van 

baten en lasten 

 

Wederom hebben veel 

activiteiten wegens Corona 

niet plaats kunnen vinden, wat 

te zien is in de bijdrage 

deelnemers en de 

uitvoeringkosten. 

 

De overige opbrengsten zijn 

hoger dan begroot. Het betreft 

o.a. verkregen bijdrage voor 

3x workshop participatie 

verklaring, project Samen 

Digitaal en de afrekening van 

de servicekosten Kulturhus.  

 

De afschrijvingslasten liggen 

hoger i.v.m. de investeringen 

die zijn gedaan voortvloeiend 

uit de interne verhuizing in het 

Kulturhus in Holten. 

 

De hoge organisatiekosten 

betreft inrichting ICT/overgang 

naar werken in de cloud, 

nieuwe websites voor ViaVie 

Welzijn en Via Viep 

gastouderopvang en 

aanschaffingen interne 

verhuizing. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met 

daarover berekende lineaire afschrijvingen, die op de verwachte economische levensduur 

worden gebaseerd. 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijke 

geachte voorzieningen voor oninbaarheid.  
 

Subsidies 

Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste 

waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. De subsidiebeschikkingen zijn  door de 

subsidieverstrekker per balansdatum in de staat van baten en lasten verantwoord. 
 

Bestemmingsreserves 

Aan de reserve gastouderopvang wordt jaarlijks de voordelige saldi gedoteerd en de 

nadelige saldi onttrokken. Overige dotaties of onttrekkingen met betrekking tot andere 

reserves geschieden op initiatief van het bestuur. 
 

De reserve uit keukenopbrengsten is verkregen uit de netto opbrengst van keuken/bar uit 

het voormalig dorpshuis de Boschkamp. Deze reserve is verworven door met name 

vrijwilligers zonder gebruik van subsidiegelden. Deze reserve is vrij te besteden. 
 

De reserve gastouderopvang is gevormd voor het afzonderlijke administreren van de 

activiteiten van het gastouderbureau om te verantwoorden dat gemeentelijke subsidies niet 

worden gebruikt voor gastouderopvang. 
 

De reserve investeringen is gevormd voor investeringen ten behoeve van de toenmalige 

verhuizing naar de Rozengaarde en wordt gehandhaafd voor investeringen in de toekomst. 
 

De reserve personeelsrisico is gevormd om tegenvallers in verzuim op te kunnen vangen 

nu het eigen risico van de verzuimverzekering in 2020 is verhoogd naar 65 dagen. 
 

De reserve innovatie is gevormd voor ontwikkeling van nieuwe projecten. 
 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en de kosten en andere lasten 

over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 

gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 
 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen 

voor de in het verslagjaar geleverde diensten onder aftrek van kortingen.  
 

Afschrijvingen 

Eventuele boekwinsten en –verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 

onder de afschrijvingen. 
 

Overige kosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 

waarop zij betrekking hebben. 

 

  

Toelichting algemeen 

 

De jaarrekening is opgesteld 

in overeenstemming met de in 

Nederland algemeen 

aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en 

richtlijn voor kleine 

organisaties zonder 

winststreven (RJK C1), die 

zijn uitgegeven door de raad 

voor de verslaggeving. 

 

De jaarrekening is opgesteld 

in euro’s. 

 

Activa en passiva worden 

gewaardeerd tegen nominale 

waarde, tenzij een andere 

waarderingsgrondslag is 

vermeld. 
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Bezoldiging topfunctionarissen    

       

      B. Beerthuis 

Functiegegevens     Directeur 

Dienstverband 2021     1/1 tot 31-12 

Deeltijdfactor in fte.     0,89 

Dienstbetrekking     ja 

       

Bezoldiging      

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding    €    73.351  

Beloning betaalbaar op termijn     €     7.530  

Subtotaal       €    80.881  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmax.    €  192.000  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag     €          -    

Totaal       €    80.881  

Reden waarom de overschrijding al      

dan niet is toegestaan     N.v.t. 

 

Gegevens 2020     B. Beerthuis 

Functiegegevens     Directeur 

Dienstverband 2020     1/1 tot 31-12 

Deeltijdfactor in fte.     0,89 

Dienstbetrekking     ja 

       

Bezoldiging      

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding    €    69.105  

Beloning betaalbaar op termijn     €     6.580  

Subtotaal       €    75.685  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmax.    €  178.890  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag     €          -    

Totaal       €    75.685  

Reden waarom de overschrijding al      

dan niet is toegestaan     N.v.t. 

 

 

 

 

WNT-verantwoording 2021 

 

Op 1 januari 2013 is de Wet 

normering topinkomens 

(WNT) in werking getreden. 

De WNT is van toepassing op 

Stichting ViaVie Welzijn. 

 

Het voor Stichting ViaVie 

Welzijn toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 

2021 € 216.000 (Algemeen 

bezoldigingsmaximum). 

 

Bezoldiging 

 

De directeur heeft in 2021 een 

bezoldiging ontvangen. De 

leden van het bestuur van 

Stichting ViaVie Welzijn 

hebben geen bezoldiging 

ontvangen over het jaar 2021. 


