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BERICHT VAN
DE VOORZITTER
Vorig jaar berichtte ik u over ons voornemen onze toekomstverkenningen in een voor iedereen 
duidelijke koers om te zetten. Dat is ons gelukt. Ook vanwege een aantal geruchten over de 
toekomst van Pelita dat in de buitenwereld de ronde doet, hecht ik er daarom zeer aan u nu 
hierover bij te praten. Allereerst: Stichting Pelita stopt er in geen geval mee!  Sterker nog, 
directie en bestuur hebben de stellige overtuiging de hulp- en dienstverlening door Pelita van een 
veel steviger fundament te hebben voorzien dan voorheen.  We gaan het wel heel anders doen! 
En dat is in deze tijden van krapte een uitdaging, maar zeker niet onmogelijk. Het staat vast 
dat een dergelijk voornemen alleen tot een goed einde kan worden gebracht met vasthoudende 
vindingrijkheid. We zullen met verwante organisaties levensvatbare vormen van samenwerking 
tot stand moeten brengen, samen staan we sterker. Deze organisatiewijziging, die onvermijdelijk 
is vanwege teruglopende subsidie, wordt van harte ondersteund door het ministerie, omdat zij 
de continuïteit van de dienstverlening waarborgt. De partners die we hebben gevonden, zijn 
Stichting de Basis uit Doorn en Stichting Arq uit Diemen. De Basis verzorgt maatschappelijk werk 
voor  mensen uit de wereld van ambulance, brandweer, defensie, openbaar vervoer en politie 
die aangrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt.  De Basis heeft dus veel ervaring met 
mensen die problemen ondervinden als gevolg van oorlogs- of geweldservaringen. Dit vertoont 
belangrijke overeenkomsten met de dienstverlening van de maatschappelijk werkers van Pelita. 
Bestuur en directie hebben daarom besloten voor dit werk per 1 januari 2014 aansluiting te 
zoeken bij De Basis. Deze overheveling van werkzaamheden en medewerkers, want dat houdt het 
in, kan alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden. Om te beginnen behouden onze cliënten 
zoveel mogelijk hun eigen maatschappelijk werker. Voor u als cliënt verandert er dus maar 
weinig. Tegelijkertijd zullen onze mensen hun kennis delen met medewerkers van De Basis.  Een 
veel bredere groep zal zo in de toekomst ingezet kunnen worden op de hulpvragen, zodat onze 
hulpverlening  tot in lengte van jaren zal kunnen worden uitgevoerd. Zo doen wij de politieke 
belofte gestand dat ook de laatste oorlogsgetroffene uit Indië op een goede manier zal worden 
geholpen.  Tegelijkertijd zal het in omvang afgenomen maar nog altijd zelfstandige Pelita met zijn 
overige taken, bestaande uit wetsuitvoering, sociale dienstverlening en vrijwilligerswerk, worden 
ondergebracht bij Stichting Arq in Diemen, waardoor de exploitatie door het delen van allerlei 
facilitaire diensten in evenwicht blijft.  Vanhieruit zal ook de kwaliteit van de dienstverlening 
door De Basis aan onze achterban adequaat kunnen worden bewaakt. 

Dan een voor ons gunstig bericht van geheel andere aard: de Stichting Sociaal Medische 
Begeleiding van Oorlogsgetroffenen (SMB) werd begin 2012 ontbonden en besloot haar resterende 
vermogen ten gunste van Stichting Pelita te laten komen. Wij zijn het aftredend bestuur hiervoor 
zeer erkentelijk, hoewel het spijtig is, dat men zich tot opheffing gedwongen zag. Desondanks 
verheugt het ons, dat de deelnemers aan de gespreksgroepen van deze stichting onderdak hebben 
gevonden bij Stichting de Basis, waar ook wij, u las het zojuist, in de toekomst zeer intensief 
mee zullen samenwerken. Ik beschouw het als een blijk van vertrouwen in onze werkzaamheden 
dat de SMB besloten heeft haar resterend vermogen aan Pelita te schenken in het vertrouwen 
dat het geld ten goede komt aan Indische en Molukse oorlogsgetroffenen. Het bedrag zal worden 
aangewend bij de organisatie van onze Masoek Sadja’s of inloopbijeenkomsten.

Tot slot neem ik afscheid van u. Wij, het huidige bestuur van Pelita, zullen per 31 december 
2013 terugtreden waarna het bestuur van Arq onze taken zal overnemen. Wij hebben het volste 
vertrouwen in de door ons gekozen weg en wensen u alle goeds voor de toekomst.

Den Haag, juli 2013             Roy Hupez, voorzitter
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De gamelan bespelen leer je zo!
Tijdens een pauze nemen kinderen de gamelan in beslag om even te oefenen. Vaak ziet 
men een vader die met zijn zoontje tussen de knieën hem leert hoe hij het instrument 
moet bedienen. (Potlood en kleurpotlood op papier, 1989.)
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1
DE MAATSCHAPPELIJKE
ACHTERGROND

1.1 HKZ-CERTIFICERING

Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) nam in november een volledige hercertificerings-
audit af. Getoetst werd of Pelita nog altijd voldoet aan de voorwaarden van het HKZ-
certificatieschema Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Ter voorbereiding op 
de hercertificerings-audit werden de jaarlijkse interne audits verricht. In de regio’s 
werden de primaire processen Maatschappelijk Werk en Sociale Dienstverlening tegen 
het licht gehouden. Op het Centraal Bureau werden hiernaast ook de ondersteunende 
processen onder de loep genomen. Het management heeft het kwaliteitssysteem 
beoordeeld en op grond van bevindingen uit de interne audits aangepast. Conclusie 
was dat het systeem nog goed past bij onze organisatie en bijdraagt aan de kwaliteit 
van onze hulp- en dienstverlening.

LRQA constateerde dat het systeem van kwaliteitszorg werkt en certificeerde Pelita. 
Wel kwamen uit de externe audit twee ‘minor’ verbeterpunten naar voren. Het ene 
had betrekking op de samenhang in de processen en de opvolging van aanmelding 
naar intake, het andere betrof het systeem van functioneringsgesprekken. Over beide 
“minors” maakte Pelita in overleg met LRQA afspraken. Bij de uitvoering daarvan 
moet natuurlijk rekening gehouden worden met de organisatorische veranderingen die 
Pelita heeft ingezet.

1.2 RESULTATEN TOEKOMSTVERKENNING

In 2011 besloot het bestuur de samenwerkingstrajecten met Psychotrauma Expert Groep 
Arq en Stichting de Basis verder te verkennen. Daartoe werd een projectgroep imple-
mentatie beleidsvoornemen onder voorzitterschap van de heer W. Mesman ingesteld. 
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Deze groep heeft gesprekken met de Basis gevoerd over deskundigheidsbevordering 
en kennisoverdracht als onderdelen van een nauwe samenwerking op het gebied van 
maatschappelijk werk. Door collega’s van de Basis te betrekken bij het maatschappelijk 
werk van Pelita worden zij voorbereid op de hulpverlening aan onze doelgroep.
Ook met Arq is samenwerking verkend om de continuïteit van Stichting Pelita te rea-
liseren. Het plan is faciliteiten en overhead te delen. Centraal bij alle plannen staan 
een herkenbaar Pelita en een zo gering mogelijk nadelig effect voor cliënten. De  
medezeggenschapsorganen kregen de gelegenheid advies uit te brengen. Uiteindelijk 
leidde het bestuursbesluit tot de ondertekening van intentieverklaringen met Arq en 
de Basis onder voorbehoud dat de bekostiging van de plannen wordt gerealiseerd. Hier-
over heeft het bestuur overlegd met het ministerie van VWS. De subsidieverstrekker 
(VWS) acht de veranderingen wenselijk om de hulp- en dienstverlening te waarborgen 
en levert daarom een bijdrage in de frictiekosten.

1.3 INVOORZORG: DJALAN PIENTER

Woonzorgcentrum Raffy en Stichting Pelita spelen vanaf hun oprichting een rol bij 
welzijn en zorg voor Indische en Molukse ouderen. Raffy levert verpleeg- en verzor-
gingshuiszorg, dagverzorging, thuiszorg en maaltijdservice. Pelita op zijn beurt biedt 
maatschappelijk werk en dienstverlening en voert de sociale rapportagetaak rond de 
wetten voor oorlogsgetroffenen uit. Beide organisaties hebben cultuurspecifieke zorg 
en welzijn als uitgangspunt. Gezamenlijk is er veel kennis en ervaring op deze gebie-
den.

In het project Djalan Pienter, de slimme weg, wordt die ervaring in kaart gebracht en 
gedeeld met anderen om hun zorg- en welzijnsaanbod aan Indische en Molukse ouderen 
te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen heeft Pelita zich met Raffy aangemeld bij 
het programma “Invoorzorg” van het ministerie van VWS en kenniscentrum Vilans. Na 
de subsidietoekenning ging het project van start. Het doel is dit te verwezenlijken 
door kennis en producten over te dragen aan andere zorg- en welzijnsorganisaties. 
Hiermee wordt het cultuurspecifieke welzijn- en zorgaanbod aan Indische Nederlan-
ders en Molukkers gespreid. Pelita en Raffy willen zich duidelijker manifesteren als 
de deskundigen op het gebied van deze cultuurspecifieke zorg. Wij richten onze focus 
naar buiten en zoeken samenwerking met organisaties die geïnteresseerd zijn in de 
ontwikkeling van een cultuurspecifiek welzijnsaanbod. 

Lopende het jaar werden werkgroepen samengesteld om producten te ontwikkelen. 
Een stuurgroep, bestaande uit de projectleider van Djalan Pienter, de coaches van 
“Invoorzorg” en de beide directeuren, houdt een vinger aan de pols. Een eerste  
presentatie van de resultaten vond plaats op 7 november in Kumpulan Bronbeek.



Een marskramer in Jakarta
Een marskramer in Jakarta
Op reis door Java kan men nog vaak marskramers tegenkomen die hun hele winkel op 
karren of wagentjes meezeulen. Deze man heb ik in Jakarta aangehouden om voor mij 
te poseren en dat deed hij maar al te graag in het vooruitzicht van wat roepiah’s. Hij 
was er zo blij mee dat ik een bezem cadeau kreeg. Van mijn schets uit 1998 heb ik later 
verschillende tekeningen en een gouache gemaakt, de bezem mocht hij houden.
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2
DE ORGANISATIE
EN HAAR OMGEVING

2.1 DE ORGANISATIE

2.1.1 HET BESTUUR

Het bestuur kende in 2012 de volgende ongewijzigde samenstelling:

De heer drs. R.F. Hupez, voorzitter
De heer ir. R.M. Lutje Schipholt, vice-voorzitter/penningmeester
De heer mr. P.C.J. 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 in 2012 met twee personen af. Eén van hen bereikte de 
pensioengerechtigde leeftijd, het dienstverband van de ander werd door middel van 
een vaststellingsovereenkomst beëindigd.

•
•
•
•
•

•
•
•
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samenstelling personeelsbestand    
      
    31-12-2011  31-12-2012
      
mannen    22 52,3%  22 56,4%
vrouwen    19 47,7%  17 43,6%
TOTAAL    41 100,0%  39 100,0%
      
buitendienstmedewerkers  24 63,6%  22 56,4%
binnendienstmedewerkers  17 36,4%  17 43,6%
TOTAAL    41 100,0%  39 100,0%
      
gemiddelde leeftijd  54,0   54,3 
 buitendienst  55,3   56,0 
 binnendienst  52,1   52,1 
      
leeftijdsopbouw     
 tot en met 40  3 7,3%  3 7,7%
 van 41 t/m 45  2 4,9%  3 7,7%
 van 46 t/m 50  8 19,5%  5 12,8%
 van 51 t/m 55  7 17,1%  8 20,5%
 vanaf 56   21 51,2%  20 51,3%
TOTAAL    41 100,0%  39 100,0%
      
aantal fulltimers   20 48,8%  19 48,7%
aantal parttimers   21 51,2%  20 51,3%
TOTAAL    41 100,0%  39 100,0%

Het ziekteverzuim

Het verzuimpercentage was 3,6%. Dit betekent een forse daling ten opzichte van 2011 
(9,6%). Hierbij speelt een rol, dat het verzuim in 2011 voornamelijk werd veroorzaakt 
door bijzondere factoren. Met name de verzuimduur nam af. De meldingsfrequentie 
daarentegen nam iets toe. De verzuimbegeleiding bleef in handen van 365/Arboned.

Ondernemingsraad, Klachtencommissie en Cliëntenraad

De Ondernemingsraad kende in 2012 de volgende gewijzigde samenstelling:

 •  De heer J. Kabel, voorzitter
 •  De heer drs. T. Boiten, secretaris
 •  De heer drs. H.A.J.M. Diederen (vanaf 01-01-2012), penningmeester
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In 2012 heeft de Klachtencommissie geen klachten ontvangen. De samenstelling  
van de klachtencommissie bleef ongewijzigd:

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

De Cliëntenraad bestond in 2012, na enige wijzigingen, uit de volgende personen:

 •  De heer J.W.A. Siebelhoff, voorzitter
 •  De heer T.F.C. Verwer, vice-voorzitter
 •  De Heer E.P. Franken, lid 
 •  De heer K.J. van Opstal, lid
 •  Mevrouw M. Creutzberg-Sippel, lid tot 01-04-2012
 •  De heer B.H.E. Kortz, lid tot 01-04-2012

De hulp- en dienstverlening zijn kritisch gevolgd en de directie is hierover geadviseerd. 
De CR bezocht verschillende evenementen, waaronder de herdenking op 15 augustus 
en de Pelita Landelijke Molukse Ouderendag op 30 juni. Tevens kandideerde men de 
heer E.L. Flora voor de cliëntenraad van de PUR/SVB.

Financieel en personeel beheer

Sinds 2011 gelden nieuwe afspraken over de financiering van de wettelijke taak. De 
vergoeding wordt gebaseerd op een vooraf vastgesteld budget en is niet meer afhan-
kelijk van de daadwerkelijk geproduceerde rapporteenheden. De samengevatte cijfers 
worden hieronder vergeleken met die van 2011.

2011 2012 verschil in %

totaal personeelskosten 2.099.909 2.048.740 -2,4%

totaal huisvesting/organisatiekosten 739.310 847.885 14,7%

totaal kosten 2.839.219 2.896.625 2,0%

totaal subsidie en overige baten 2.958.834 3.003.341 1,5%

resultaat exploitatie 119.614 106.717
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Ten opzichte van 2011 zijn de personeelskosten verder afgenomen. De afname van de 
werklast en vergoeding wettelijke taak en de aanpassing van kosten aan de beschik-
bare subsidiemiddelen zijn de bepalende factoren. De organisatiekosten en de baten 
zijn gestegen, mede door de uitvoering van een tweetal door VWS gesubsidieerde 
projecten.

2.2 DE OMGEVING

Voorzitter Roy Hupez kon vanaf mei door ziekte geen invulling geven aan zijn functie. 
De heer Lutje Schipholt trad vanaf dat moment op als waarnemend voorzitter. 

Het bestuur ontwikkelde de toekomstige koers verder door de intensieve samenwerking 
met Stichting Arq Psychotrauma Expert Group en Stichting de Basis uit te werken. Cen-
traal stond de vraag of de samenwerking met Arq/De Basis inderdaad leidt tot betere 
perspectieven voor de hulp- en dienstverlening van Pelita en werkgelegenheid voor 
medewerkers.  Onderzoek hiernaar werd verricht door dezelfde externe projectleider 
die het bestuur eerder adviseerde over kansrijke opties voor Pelita in de toekomst. 
Het onderzoek resulteerde in een eindrapportage. De conclusie was dat verregaande 
samenwerking met deze partners meerwaarde bood voor de continuïteit, kwaliteit en 
doelmatigheid van de uitvoering van de wettelijke en erkende taken van Pelita.  Ook 
bood het de meeste kansen op werkgelegenheid voor de medewerkers. Op basis van de 
rapportage besloot het bestuur intentieverklaringen met Stichting de Basis en Stichting 
Arq te tekenen. Voor Stichting de Basis betekent dat een gezamenlijk onderzoek naar 
de mogelijkheden van een verantwoorde overdracht van het maatschappelijk werk, 
om te beginnen in “onderaannemerschap” per 1 januari 2014. Intensieve kennisover-
dracht en deskundigheidsbevordering zijn hierbij strikte voorwaarden. Door een aantal 
Basis-maatschappelijk werkers bij de praktijk van Pelita te betrekken, worden zij toe-
gerust om in de toekomst de juiste hulp te kunnen aanbieden. Zij worden aandachts-
functionaris voor de doelgroep. De voormalige Pelita-maatschappelijk werkers zullen 
met hen ingezet worden ten behoeve van Indische en Molukse cliënten.

De intentieverklaring met Stichting Arq voorziet in een onderzoek naar aansluiting van 
Pelita bij Arq met als doel het veiligstellen van een betekenisvolle rol in de toekomst 
bij de hulpverlening aan de laatste Indische en Molukse oorlogsbetrokkenen. Het plan 
is faciliteiten en overhead te delen, opdat Pelita zich kan toeleggen op de wettelijke 
taak en de sociale dienstverlening, inclusief het uitbouwen van het vrijwilligerswerk.

In de plannen met Arq en De Basis staat centraal dat Pelita herkenbaar en vindbaar 
blijft. De beoogde transities hebben ingrijpende gevolgen voor de organisatie en de 
medewerkers. Hierover is overlegd met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Er is 
afgesproken de medezeggenschapsorganen direct bij de transitie te betrekken. 

In de toekomstvisie van Pelita wordt veel belang gehecht aan het borgen van de kennis 
van Pelita. De expertise van het maatschappelijk werk wordt overgedragen aan het lan-
delijk netwerk van De Basis. Pelita beoogt zijn kennis tevens te borgen bij aanbieders 
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van zorg, zowel intramuraal als extramuraal. Daarom werkt Pelita ook samen met 
woonzorgcentrum Raffy in het project “Djalan Pienter”, de slimme weg. Binnen dit 
project wordt de expertise van Pelita en Raffy gebundeld en geïntegreerd in welzijns- 
en zorgproducten die in pilots worden getoetst en geoptimaliseerd. De opzet is het 
initiatief tot een structurele samenwerking uit te laten groeien.



Zwaar transport in Bandungan
Op een reis door Java in 1998, bezocht ik vanuit Semarang het dorpje Bandungan dat 
in de bergen ten zuiden van deze stad gelegen is. Daar is een schilderachtige groenten-
markt waar ik schetsen maakte o.a voor de hierbij afgebeelde tekening van een  vrouw 
die kool aanvoert. In de bergen kunnen veel groenten worden geteeld die wij kennen 
omdat het er aanmerkelijk koeler is. Maar het nadeel daarvan is dat veel transport nog 
op deze wijze moet geschieden. 
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3
DE ORGANISATIE
EN HAAR ACTIVITEITEN

3.1 MAATSCHAPPELIJK WERK

3.1.1 ALGEMEEN

Op 22 september vond onder grote publieke belangstelling de viering van het 65-jarig 
jubileum van Stichting Pelita in de Americahal in Apeldoorn plaats. De organisatie 
van deze  succesvolle dag vroeg de nodige aandacht. Dankzij de enthousiaste reac-
ties uit de doelgroep was het echter meer dan de moeite waard. Terugkijkend op 65 
jaar dienstverlening aan Indische en Molukse oorlogsgetroffenen past trots. Vanaf de 
oprichting in 1947 was er binnen Pelita aandacht voor de problemen en gevolgen van 
betrokkenen op psychisch en materieel vlak. Wat opvalt is, dat het tot eind jaren 
‘70 duurde voor de hulpverlening in het vizier van de overheid kwam. De vorming en 
overheidsfinanciering van de afdeling maatschappelijk werk bij Pelita dateert van rond 
1980. De eerste zorg ging daarbij uit naar de eerste generatie, maar al snel meldden 
zich de kinderen uit die tijd als hulpvragers. Naar de huidige normen zou zeker voor 
die laatste groep een leger aan kinder- en jeugdpsychotherapeuten klaar hebben moe-
ten staan, maar dat was niet het geval. Vandaar dat wij nu  nog steeds op vrij grote 
schaal hulp verlenen aan deze groep van wie een flink aantal beschadigd is.

3.1.2 ONTWIKKELINGEN VAN DE HULPVRAGEN

De economische crisis doet ook bij onze doelgroep van zich spreken, waardoor mensen 
voortdurend keuzes moeten maken in hun uitgavenpatroon. Oorzaken zijn de verschui-
ving van voorzieningen van AWBZ naar WMO, de verhoging van de eigen bijdrage en 
het eigen risico, de aantasting van de pensioenen en de aanscherping van de eisen bij 
indicatiestellingen. Dit alles veroorzaakt grote onzekerheid. Vorig jaar meldden wij al 
een toename van informatievragen, maar inmiddels is overduidelijk dat zorgen over de 
crisis een extra belasting vormen die niet kan worden weggenomen. De ontwikkelingen 
op de markt van de specifieke hulpverlening maken het niet makkelijker. De dreigende 
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sluiting van de regionale poliklinieken van het Sinaï-centrum levert ongeruste reacties 
op, evenals geruchten over Pelita zelf. Een verandering op zich is acceptabel, maar er 
mag niets verdwijnen.

3.1.3 KWANTITATIEVE GEGEVENS

Het groepswerk in Eindhoven, Geleen, Grave en Hoogeveen werd voortgezet. Een 
nieuwe gesprekgroep werd gestart in Amersfoort. Deze is ontstaan uit een crisissituatie 
rond een cliëntengroep in het Sinaï-centrum. Om deze cliënten te ondersteunen werd 
hen, na overleg met het Sinaïcentrum groepsbegeleiding aangeboden. Thema’s die in de 
groepen aan de orde kwamen zijn de economische crisis, de pensioenen, toenemende 
zorgbehoefte, afnemende mogelijkheden van huishoudelijke hulp, het verhuizen 
naar een zorginstelling, elders overwinteren, medicijngebruik, preferentiebeleid en 
de beperking van de taxivergoeding.

Uit de cijfers blijkt  dat het aantal nieuwe cliënten is toegenomen van 230 in 2011 naar 
282 in 2012.  Het aantal afgesloten behandelingen daalde van 162 in 2011 naar 135 in 
het afgelopen jaar.

Het aantal korte contacten bleef met 1480 onverminderd hoog. Dit heeft onder 
andere te maken met het feit dat ook spreekuurcontacten inhoudelijk worden 
vastgelegd in het registratiesysteem. Naast deze contacten worden ook tellingen  
bijgehouden van informatieve gesprekken tijdens Masoek Sadja’s en Eettafels; 
hiervan werden er 186 geregistreerd.

Realisatie 2012

WUV WUBO WIV TOTAAL

behandeltrajecten
1. over het voorgaande jaar
2. nieuw in behandeling

216
138

267
144

0
0

426
230

3. totaal in behandeling (1+2) 354 411 0 656

4. af te sluiten/afgesloten 66 69 0 162

5. over naar volgende jaar (3-4) 288 342 0 4�4

contacten
6. contacten hulpverleningsproces
7. korte contacten

1621
633

1640
657

0
10

3225
1480

8. totaal aantal contacten 2254 22�7 10 4561
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3.1.4 CONSULTATIE EN KENNISOVERDRACHT

De problemen en ontwikkelingen worden maandelijks met de buitendienstmedewerkers 
besproken in de regionale teams in Eindhoven, Apeldoorn en Amstelveen. Casuïstiek-
besprekingen en intervisie met consultatie van behandelaars uit de Joodse Geestelijke 
Gezondheidszorg worden gehouden op de locatie van het Sinaïcentrum in Amersfoort. 
Hier komen ook de ontwikkelingen van het hulpaanbod ter sprake om  oplossingen te 
vinden en onnodige problemen te voorkomen. Bij een aantal vergaderingen waren ook 
de geneeskundig adviseur en de coördinator communicatie & externe betrekkingen van 
de PUR/SVB aanwezig om knelpunten in de wetsuitvoering te bespreken.

3.2 WETSUITVOERING

3.2.1 ALGEMEEN

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de wetten voor oorlogsgetroffenen uit.  Enkele 
keren is overleg gevoerd met de SVB over kwesties die de uitvoering van deze werk-
zaamheden of de financiering ervan betreffen. De samenwerking met de SVB verloopt 
goed.

3.2.2 KWANTITATIEVE GEGEVENS

Het aantal aan de SVB geleverde rapportages WUV/WUBO is met 441 vrijwel gelijk 
aan dat van het jaar ervoor (445). De realisatie ligt met 373, omgerekend naar  
rapporteenheden, circa 10% hoger dan de in de begroting opgenomen verwachting van 
335. Er werd geen WIV-aanvraag in behandeling genomen of afgehandeld. Wel is er 
een waardigheidsverklaring ten behoeve van de weduwe van een WIV-gepensioneerde 
afgegeven.
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Productie WUV/WUBO 2012

EERSTE AANVRAGEN VERVOLGAANVRAGEN

WUV WUBO TOTAAL WUV WUBO TOTAAL

januari 6 25 31 2 13 15

februari 5 15 20 1 8 �

maart 5 14 1� 7 11 18

april 5 17 22 3 9 12

mei 5 12 17 6 18 24

juni 4 18 22 7 10 17

juli 4 23 27 11 16 27

augustus 3 26 2� 2 9 11

september 4 13 17 5 8 13

oktober 1 16 17 7 7 14

november 2 19 21 8 10 18

december 0 10 10 3 8 11

totaal 44 208 252 62 127 18�

3.3 SOCIALE DIENSTVERLENING

3.3.1 ALGEMEEN

Het personeelbestand kromp door bezuinigingen. Hierdoor kon een aantal initiatieven 
ter ondersteuning van de doelgroep niet worden gerealiseerd. Het bestaande aanbod 
werd zo goed mogelijk gecontinueerd. Wel kon samen met de Stichting Indische 
Ouderen Haarlem een nieuw spreekuur worden geopend in Haarlem, waarvoor een 
toenemende belangstelling is. Wij proberen verder de Masoek Sadja’s en de Indische 
Eettafels als ontmoetingsmogelijkheden zo lang mogelijk te handhaven, indien nodig 
en waar mogelijk met inzet van vrijwilligers.

3.3.2 INDISCHE INLOOPMIDDAGEN: MASOEK SADJA’S

De Masoek Sadja’s voorzien in de behoefte aan onderling contact, bieden informatie 
over nieuwe ontwikkelingen, hebben een cultureel aanbod en bieden een gemakkelijke 
toegang tot de maatschappelijk werkers en dienstverleners van Pelita. Ze staan garant 
voor een laagdrempelige opvang van oudere Indische Nederlanders. In het afgelopen 
jaar werden 87 Masoek Sadja’s georganiseerd met een totaal van 7635 bezoekers. Dat 
zijn 10 bijeenkomsten en 500 bezoekers minder dan het jaar daarvoor. Toenemende 
vervoersproblemen zijn hier debet aan. Verder sloot het buurthuis in Groningen waar-
door de Masoek Sadja annex Eettafel aldaar kwam te vervallen.
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3.3.3 MASOEK SADJA’S VOOR MOLUKSE OUDEREN

Met het oog op hun slechtere conditie en cultuurverschillen werden voor bijna 300 
Molukse ouderen aparte inloopdagen georganiseerd in Middelburg, Woerden en Maas-
tricht.  Op 30 juni werd voor de tiende maal de Pelita Landelijke Molukse Ouderendag 
gehouden in de Veluwehal in Barneveld. Er waren 1780 bezoekers die met bijna 200 
vrijwilligers, artiesten en standhouders het tweede lustrum vierden.

3.3.4 ANDERE INLOOPBIJEENKOMSTEN

Inloopbijeenkomsten die samen met algemene instellingen worden georganiseerd, vinden 
onder andere plaats in buurthuis Het Klokhuis in Den Haag. Hieraan nemen gemiddeld 
30 Indische ouderen uit de omgeving deel, onder wie bewoners van verzorgingshuis 
Florence. Er werden 8 bijeenkomsten georganiseerd. Het jaar werd afgesloten met 
een kerstmaal.

Kwantitatieve gegevens activiteiten sociale dienstverlening

bijeenkomsten bezoekers

Masoek Sadja 87 7635

Molukse ouderendag regionaal 3 291

Molukse ouderendag landelijk 1 1780

overige inloopdagen 8 240

3.3.5 REGIONALE STEUNPUNTEN

Pelita organiseert de sociale dienstverlening met hulp van de vijf steunpunten. Zij 
organiseren de Masoek Sadja’s, Eettafels en inloopspreekuren en vormen het aan-
spreekpunt voor scholen, media, gemeentelijke en provinciale instellingen en andere 
hulpverlenende organisaties. 

Het steunpunt Nijmegen is gevestigd in het Oud Burgeren Gasthuis (OBG) en is gedu-
rende één dagdeel per week bemand. Tijdens kantooruren is het telefonisch en per  
e-mail bereikbaar. In totaal 78 cliënten richtten zich tot het steunpunt hetgeen een 
forse daling betekent ten opzichte van de 143 van vorig jaar. Als we de spontane 
bezoekers  hierbij optellen, hebben in totaal 112 mensen van het steunpunt gebruik  
gemaakt. Tijdens het spreekuur op de Masoek Sadja hebben zich nog eens 19 mensen 
gemeld. De hulpvragen hebben vooral betrekking op de wetten voor oorlogsgetroffenen,  
bezwaarschriften en voorzieningen of projecten in Nijmegen. Het steunpunt parti-
cipeert in het Platform Indische Organisaties Nijmegen (PION) waarbij de zorg voor 
Indische ouderen de hoogste prioriteit heeft. Er wordt overlegd met de wethouder 
Welzijn. Indische activiteiten en evenementen worden op elkaar afgestemd. 
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De zevende Indische Herdenking van 14 augustus in de Raadszaal werd door 180 mensen 
bijgewoond.

Het steunpunt Amstelveen zette zijn activiteiten voort in De Meent. De continuïteit 
komt in de nabije toekomst wellicht onder druk te staan, omdat er momenteel wordt 
gesproken over overdracht van het beheer van het totale wijkcentrum in verband met 
bezuinigingen. Het is de vraag wat hier het gevolg van zal zijn.

Door de jarenlange aanwezigheid in de Rondweg van het steunpunt Eindhoven heeft 
het bekendheid gekregen in de regio. Medewerkers worden regelmatig uitgenodigd 
voor overleg met zorginstellingen, waaronder Vitalis, en woningbouwcorporaties over 
aangepaste vormen van wonen, groepswonen, dagverzorging of dagopvang. Verder 
wordt er samengewerkt met organisaties in de stad als het Indisch Atelier, Vereniging 
de Koempoelan, en de Stichting Buitenzorg voor Welzijn. 

Uit efficiency-overwegingen zijn de medewerkers van steunpunt Den Haag ingedeeld 
bij Amstelveen. De Haagse activiteiten worden natuurlijk gewoon voortgezet. Naast de 
Masoek Sadja’s en Eettafel zijn er contacten met andere Kumpulans in de regio waar 
spreekuren worden verzorgd. In Rijswijk werd een Indische familiedag georganiseerd 
waar bijna 200 bezoekers konden worden verwelkomd. 

Voor de noordelijke provincies is de  hulpverlening zoveel mogelijk ambulant. Naast de 
spreekuren op onze Masoek Sadja’s konden cliënten onze medewerkers vinden op spreek-
uren, gekoppeld aan kumpulans die door anderen werden georganiseerd in Bolsward,  
Leeuwarden, Grollo, Almelo, Hengelo en Enschede.

3.3.6 VRIJWILLIGERSWERK

Het aantal vrijwilligers blijft met 273 redelijk stabiel. Een deel van hen is werkzaam 
voor de reguliere organisatie, een ander deel voor Pinc/ex-Madjoe. De taken van de 
vrijwilligers veranderden niet. Hun werk ligt op het vlak 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, de Pelita Informatielijn en website-onderhoud.  Hoewel het aantal vrijwilligers 
stabiel blijft is de ontwikkeling van het vrijwilligerswerk moeizaam. Het bestand vergrijst 
waarmee de inzetbaarheid afneemt, verjonging vindt nauwelijks plaats. In de komende  
tijd zal gezocht worden naar een oplossing.

3.3.7 PINC/EX-MADJOE, KJBB

De ondersteuning van Pinc ex-Madjoe op bestuurlijk en organisatorisch vlak werd op 
dezelfde wijze gecontinueerd. Zo wordt er traditiegetrouw geholpen bij de organi-
satie van kumpulans en vergaderingen en wordt geadviseerd over de wetten voor 
oorlogsgetroffenen. Ieder jaar wordt een vertegenwoordiging afgevaardigd naar  
diverse herdenkingen en reünies, waaronder de Van Heutszreünie en de herdenking op 
15 augustus in Den Haag. 
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De commissie ex-KJBB werd ondersteund bij de voortzetting van de sociale activitei-
ten, zoals de regionale bijeenkomsten. In Breda werden twee ontmoetingsdagen geor-
ganiseerd, die respectievelijk 68 en 104 bezoekers hadden. In Haarlem organiseerde 
Pelita eveneens twee dagen met respectievelijk 80 en 90 bezoekers. Het totaal aan 
bezoekers komt daarmee op 342.

Bij inloopdagen van de Landelijke Vereniging Indische Na-oorlogse Generatie waren 
maatschappelijk werkers aanwezig. Met de LVINOG is verder gewerkt aan de inrichting 
van de website voorouderlijke sporen.

3.3.8 WOON-/ZORGPROJECTEN

De contacten met woon-/zorginstellingen als Scharweijerveld in Maastricht zijn voort-
gezet. Een maandelijks spreekuur werd hier gestart. De samenwerking met WoonZorg 
Haaglanden werd  ook gecontinueerd. Pelita verzorgt hier op verzoek deskundigheids-
bevordering voor het personeel van de groepen en geeft informatie en advies over 
Indische of Molukse bewoners. Ook het werk voor en het contact met woonzorgcen-
trum De Grevelingen uit Den Bosch bleven in stand. Met  Woonbedrijf Eindhoven werd 
gepoogd de voorgenomen groepshuisvesting van Indische senioren te realiseren, maar 
de locatie bleek een sta in de weg waardoor er onvoldoende belangstelling was. De  
Indische dagverzorging in Nijmegen bleef gehandhaafd vanwege de grote belangstelling.  
Door de verscherpte indicatiestelling dreigt dit initiatief helaas verloren te gaan. Bij 
de tweewekelijkse kumpulans in zorgcentrum Doekenborgh in Nijmegen waren als ge-
bruikelijk medewerkers op de achtergrond beschikbaar voor informatie en advies. Op 
verzoek van de directie van Nusantara, waar een aantal Indische verzorgingshuizen 
onder valt, is een rapportage opgesteld over samenwerkingsmogelijkheden.

Het Nederlandse Rode Kruis exploiteert drie vakantiehotels; hotel IJsselvliedt in Wezep,  
hotel De Paardestal en hotel De Valkenberg beiden in Rheden. In deze volledig aange-
paste hotels werden weer drie vakantieweken voor Indische ouderen georganiseerd. 
De bedoeling is het sociaal netwerk van de deelnemers te verstevigen. Voor de vierde 
vakantieweek werden Molukse ouderen uitgenodigd. Ruim 100 mensen maken elk jaar 
van deze unieke mogelijkheid gebruik.

3.3.9 INDISCHE EETTAFEL

De Indische Eettafel is een aanhoudend succes. De kracht ervan ligt in de gezelligheid   
van het gezamenlijk eten, zonder zelf te hoeven koken. Tevens voorziet het in de  
behoefte aan lotgenotencontact. Dit project kon worden opgezet door een bijdrage 
uit het Oranjefonds. De Eettafels trekken een ander publiek dan de Masoek Sadja’s.  
In totaal werden 28 Indische Eettafels georganiseerd, die samen 1250 bezoekers trokken. 
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3.4 PELITA VISUMSERVICE

Pelita Visum Service bemiddelt bij het verkrijgen van visa voor kort en lang verblijf in 
Indonesië. De gerealiseerde bemiddelingen en de behaalde omzet worden in onder-
staande tabel weergegeven. Het aantal bemiddelingen kort verblijf en lang verblijf is 
ten opzichte van 2011 op een gelijk niveau gebleven; de omzet is in 2012 bijna € 2.000 
hoger dan in het voorgaande jaar.

Productie Visumservice
200� 2010 2011 2012

kort lang kort lang kort lang kort lang

1e kwartaal 154 20 144 6 105 3 109 6

2e kwartaal 227 7 184 14 138 1 125 5

3e kwartaal 216 19 144 10 150 5 161 2

4e kwartaal 191 9 142 1 163 4 146 1

totaal 788 55 614 31 556 13 541 14

omzet 22.22� 21.52� 16.656 11.651 15.121 5.0�0 15.273 6.8�5
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3.5 PUBLICITEIT EN VOORLICHTING

3.5.1 INLEIDING

De in eerdere jaren gesignaleerde trend, dat media contact met Pelita zoeken wanneer 
zij naar aanleiding van een nieuwsfeit een reactie wensen van Indische Nederlanders 
of Molukkers, bleef intact. Onze goede toegang tot de doelgroep en bereidheid te 
bemiddelen zijn bekend. De verzoeken zijn talrijk, hetgeen ook duidelijk blijkt uit de 
vele oproepen die op onze site of in ons blad worden geplaatst. De aanwezigheid van 
medewerkers bij reünies, voorlichtingsbijeenkomsten en andere evenementen vond 
met dezelfde frequentie plaats als in voorgaande jaren.  De afgelopen jaren maken we 
daarbij structureel gebruik van vrijwilligers. Een voorbeeld daarvan is de bemensing 
van de stand op de Tong Tong Fair die dit keer weer gedeeld werd met Halin. De goede 
contacten met het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), die hebben geleid tot 
het project ‘Foto zoekt Familie’, werden voortgezet, maar namen in de loop van het 
jaar in intensiteit af. Deze afname schrijven we toe aan de in de loop van het jaar 
toenemende druk op het voortbestaan van het KIT en de ingrijpende toekomstplan-
nen van onze eigen organisatie. In Pelita Nieuws hebben we er een aantal keren aan-
dacht aan besteed. Met hulp van een succesvolle ‘crowdfunding’ kwam nog wel een 
app voor het project tot stand. Een aantal rechtmatige eigenaren van 335 tijdens  
de dekolonisatieperiode gevonden fotoalbums uit Nederlands-Indië zijn inmiddels 
teruggevonden.

3.5.2 PELITA OP INTERNET

Het beheer van de Pelita-website, de website Onze Plek en de daaraan gekoppelde 
maandelijkse digitale nieuwsbrief en de visumwebsite stoelen inmiddels allemaal op 
‘open source software’, waardoor het onderhoud veel minder kwetsbaar is geworden.  
We hebben gekozen voor TYPO3 en WIND-internet. Hoewel het vernieuwingsproces  
werd afgerond en de hosting via WIND-internet werd gecentraliseerd zijn de nieuwe  
websites van Pelita en Onze Plek nog niet operationeel. Het overbrengen  
van alle content en operationeel maken van de nieuwsbrief bleek tijdrovender  
dan gedacht. Deze zaken zullen dus in 2013 definitief hun beslag krijgen.  

Toch bleef website www.onzeplek.nl met het Forum onverminderd populair. 
De bezoekersaantallen zijn vrij stabiel. Hetzelfde geldt voor het gebruik van  
www.pelita.nl en het aantal van ruim 3000 abonnees van de digitale nieuwsbrief. 
Voor de beide sites kan worden vastgesteld dat de bezoekersaantallen door de jaren 
heen vrijwel constant blijven. Het gebruik van de websites in samenhang met het 
blad stimuleren wij zoveel mogelijk. Dit zorgt, samen met intensief gebruik van ons 
e-mailadressenbestand, nog altijd voor een substantiële kostenreductie. De kostbare  
papieren mailingen worden erdoor gereduceerd. Gezien de leeftijdsopbouw van de 
doelgroep verwachten we op dit vlak geen verdere efficiencyslagen te kunnen maken. 
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De capaciteitsproblemen bij het beheren van de sites www.voorouderlijkesporen.nl  
en www.virtueelindie.nl zijn iets verlicht. Vooral het beheer van Voorouderlij-
ke Sporen is door de samenwerking met de LVINOG verbeterd. De site is volledig  
vernieuwd. Ook Moesson toont zich betrokken. Door inzet van de drie organisaties en 
een verdere uitbreiding van het aantal vrijwilligers is de content aangepast en uitge-
bouwd. In de nabije toekomst hopen we vooral het aantal interviews op de site verder 
uit te breiden en de technische mogelijkheden verder te ontwikkelen. We hopen op 
termijn een rechtstreekse toegang tot relevante archieven te kunnen realiseren. Door 
treurige persoonlijke omstandigheden van de verantwoordelijke webmaster heeft de 
ontwikkeling van de site en de realisatie van workshops in de tweede helft van het jaar 
helaas vertraging opgelopen. Virtueel Indië bleef zorgenkind, de verdere ontwikke-
ling zal stagneren als er geen doorbraak in het reguliere onderhoud ervan kan worden 
geforceerd.

Wat betreft www.visum-indonesie.nl kunnen we melden dat die, niet alleen volledig   
is gemoderniseerd maar ook voor het publiek in de nieuwe format toegankelijk is en 
functioneert. Met de activiteiten op het Indisch Plein zullen wij op termijn stoppen. 
Het is tegenwoordig voor iedereen immers eenvoudig een eigen blog of website te 
beginnen en te onderhouden. Op het moment dat Onze Plek in de nieuwe lay out voor 
het publiek toegankelijk zal zijn, zal dit gedeelte ook niet meer toegankelijk zijn. 

De website van Stichting Herdenking 15 augustus 1945, www.indieherdenking.nl, werd 
ook dit jaar weer bijgehouden door een medewerker van Pelita.

3.5.3 PELITA OP PAPIER

Het drukwerk wordt, hoewel incidenteel in eigen beheer, nog altijd  vormgegeven door 
Bureau Argante Argante, dat ook bij de totstandkoming van de zes afleveringen per jaar 
van Pelita Nieuws de lay out voor zijn rekening neemt. De oplage van het blad bleef 
met 5500 exemplaren ongewijzigd. Inhoudelijk zijn er geen veranderingen te melden. 
De waardering voor het blad blijft groot.  Hoogtepunt dit jaar, ook wat waardering  
betreft, was de eerste aflevering van het blad. Deze jubileumuitgave is in feite 
een fraai vormgegeven boekwerkje geworden waaraan een keur aan auteurs, onder 
anderen uit ons Comité van Aanbeveling, heeft meegewerkt. De verschillende bijdragen  
waren van de hand van Reggie Baay, Yolande Bertsch, Marion Bloem, Adriaan van Dis, 
Wieteke van Dort, Boudewijn de Groot, Ron Habiboe, Theodoor Holman, Bert Immerzeel, 
Ernst Jansz, Yvonne Keuls, Frans Leidelmeijer, Wouter Muller, Winnie Sorgdrager,  
Frédérique Spigt, Rocky Tuhuteru en Joke Verweerd. Het Indisch Herinneringscentrum 
steunde de bijzondere uitgave,  die in een oplage van 7500 verscheen.

In verband met de HKZ-certificering worden de communicatie en de p.r. nu planmatiger  
aangepakt. Daartoe is een communicatieplan met persprotocol opgesteld waarin de 
doelen en evaluatiemomenten zijn opgenomen. Een separaat communicatieplan  
betreffende de ophanden zijnde opsplitsing van Pelita, zoals voorgenomen door directie  
en bestuur, wordt ontwikkeld. In de loop van 2013 zullen alle relevante partijen, zoals 
cliënten, organisaties en media, over de beoogde veranderingen worden ingelicht.
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Af en toe werd drukwerk verzorgd voor vrijwilligersorganisaties. Zo werd het contact-
blad van de BEGO in huis opgemaakt. Ook de stichting Halin, sinds begin van dit jaar 
huurder van onze uitbouw, doet van tijd tot tijd een beroep op hand- en spandiensten. 
Samen met de commissie ex-KJBB wordt een uitgave voorbereid ter herinnering van 
het feit dat het 3 november 2013 25 jaar geleden zal zijn dat de KJBB werd opgericht. 
Met deze publicatie zal die dag extra luister worden bijgezet.



Tribuut aan Ketut Gedé
Het pentekeningetje dat u hierbij ziet is een eigen interpretatie van 
een tekening die op Bali vóór 1900 gemaakt werd. De inheemse teken-
stijl van Bali -zonder perspectief- is heel bijzonder en ik heb die altijd 
hoog gewaardeerd. De levendigheid die er uit spreekt is weergaloos, 
typisch voor het volk en de cultuur van Bali. Jammer dat ze zo weinig 
te zien zijn in publicaties. Ik heb er een groot aantal hertekend als een  
tribuut aan de makers, die vaak anoniem werkten. De gouache hierboven 
is zo’n tribuut. De maker van deze figuurtjes is wel bekend. Het is 
Ketut Gedé, afkomstig uit Singaradja. In het dorpje Kamasan op Oost-
Bali hebben een groot aantal tekenaars in deze stijl gewerkt, vandaar 
dat men het nu de Kamasan-stijl noemt.
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Balans Stichting Pelita
in euro

ACTIVA 2012 2011
Vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa

110.611
381.163
466.323

115.122
355.248
369.819

Activa totaal                                                                  958.097 840.189

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
en overlopende passiva

541.057
-

417.040

434.341
-

405.848

Passiva totaal                                                                958.097 840.189

2012 2011

subsidiabel
reguliere taken

subsidiabel
VWS-projecten

eigen
activiteiten totaal totaal

KOSTEN

personeelskosten 1.954.078 42.460 52.202 2.099.909

huisvestingskosten 148.392 0 0 142.285

organisatiekosten 495.582 69.615 134.295 597.025

totaal kosten 2.598.052 112.075 186.497 2.839.219

BATEN

subsidies VWS 2.651.605 112.075 0 2.784.112

subsidies overigen 0 0 31.769 56.608

overige baten 32.691 0 175.201 113.467

totaal baten 2.684.296 112.075 206.970 2.954.187

RESULTAAT 86.244 0 20473 114.968

Exploitatie Stichting Pelita
in euro

BIJLAGE 1
Overzichten
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BIJLAGE 2
Lijst van afkortingen

AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
arbo arbeidsomstandigheden
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BEGO Bond van Ex-Geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee
CB Centraal Bureau
CR Cliëntenraad
fta full-time arbeidsplaats
HALIN Hulp aan landgenoten in Indonesië
HKZ-ISO Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen-International Standard Organisation
IHCB Indisch Herinneringscentrum Bronbeek
INOG Indische Naoorlogse Generatie
JMW Joods Maatschappelijk Werk
KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen
KITLV Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
KJBB Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap 1941-1949
KMS KwaliteitsManagementSysteem
KNIL Koninklijk Nederlands Indisch Leger
LRQA Lloyd’s Register Quality Assurance
LSMO Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen
LVINOG Landelijke Vereniging Indische Na-Oorlogse Generatie
MW/SD Maatschappelijk Werk/Sociale Dienstverlening
NRK Nederlandse Rode Kruis
OBG Oud Burgeren Gasthuis
PIL Pelita Informatie Lijn
PINC Pelita Indisch Nederland Club
PION Platform Indische Organisaties Nijmegen
PUR Pensioen- en Uitkerings¬raad
SMB Stichting Sociaal Medische Begeleiding Oorlogsgetroffenen
SVB Sociale Verzekeringsbank
SWON Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen
TTF Tong Tong Fair
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WBP Wet Buitengewoon Pensioen
WIV Wet Buitengewoon Pensioen Indisch Verzet
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning
WUBO Wet Uitkeringen Burger-Oorlogs¬slachtoffers 1940-1945
WUV Wet Uitkeringen Ver¬vol¬gings¬slachtoffers 1940-1945
WUVO Wet Uitvoering wetten voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
WZH Woon Zorg Haaglanden
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