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STICHTINGPELITA

BERICHT VAN
DE RAAD VAN BESTUUR
In zijn voorwoord bij het voorgaand jaarverslag van juli 2013 nam de toenmalige voorzitter van
Stichting Pelita, Roy Hupez, afscheid van u. Tegelijkertijd introduceerde hij het bestuur van
Arq als de nieuwe bestuurders van Pelita. Roy Hupez nam niet zomaar afscheid. Zijn afscheid
vormde het sluitstuk van een door directie en bestuur ingezette ingrijpende reorganisatie van
Pelita waarbij het maatschappelijk werk werd overgeheveld naar De Basis en de overige taken
van de organisatie aansluiting zochten bij Arq, onder de aloude vertrouwde naam Pelita. In het
voorliggend verslag vindt u het proces gedetailleerd beschreven terug. Hupez stond voor ogen de
hulp- en dienstverlening van een steviger fundament te voorzien. Hij wilde de politieke belofte
gestand doen om ook de laatste oorlogsgetroffene uit Indië op een goede manier te helpen. De
transitie was het middel om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening over een lange
periode te kunnen garanderen.
Nu staan wij voor de uitdaging deze verwachtingen waar te maken. Het nieuwe bestuur van Pelita
voelt zich gesterkt door het vertrouwen dat zijn voorgangers in hem gesteld hebben. Wij als
bestuursleden voelen ons zeer gecommitteerd aan de doelstelling van Pelita en zijn Indische en
Molukse doelgroep. De continuïteit van de dienstverlening van Pelita en de werkgelegenheid van
onze medewerkers zijn met de transitie het best gegarandeerd. Ook in de nieuwe situatie zullen
zowel het belang als de identiteit van de doelgroep centraal blijven staan. We blijven bij ons
werk uitgaan van de specifieke behoeften van onze doelgroep. Wij als raad van bestuur van Pelita
zien dit als onze missie waarbij wij het belang van dienstverlening die uitgaat van de sociaal
culturele achtergrond van onze cliënten ten volle onderschrijven. Het project Djalan Pienter is
hiervan een sprekend voorbeeld.
Kortom, Pelita bevindt zich in een belangrijke fase. De aansluiting bij koepelorganisatie Arq biedt
Pelita nieuwe mogelijkheden en kansen. Wij als nieuwe raad van bestuur zijn vast van plan die
nieuwe mogelijkheden samen met u te verkennen en de kansen die er liggen te benutten.
Het verslagjaar was een hectische periode voor de doelgroep, de medewerkers en de directeur.
Wij danken hen voor hun loyale inzet
Oegstgeest, november 2014				

Jan-Wilke Reerds, voorzitter
Jan Schaart, bestuurslid
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1

DE MAATSCHAPPELIJKE
ACHTERGROND

1.1

UITWERKING TOEKOMSTSCENARIO

Pelita werkte het scenario van samenwerking met Stichting De Basis in Doorn en
Stichting Arq Psychotrauma Expert Group in Oegstgeest/Diemen uit. De overgang
garandeert niet alleen de kwaliteit en doelmatigheid van de hulp- en dienstverlening,
maar biedt, naast het behoud van kennis en expertise, zicht op werkgelegenheid.
De gevolgen zijn, dat het maatschappelijk werk bij De Basis wordt ondergebracht en
dat Stichting Pelita zich aansluit bij Arq. In februari ondertekenden de drie organisaties
hiertoe intentieverklaringen. Intensief overleg met de bestuurders, het ministerie
van VWS, de medezeggenschapsraden en de vakbonden over de organisatorische en
personele consequenties volgde. Dit resulteerde in het sluiten van overeenkomsten
met De Basis en Arq. De feitelijke overdracht van het maatschappelijk werk werd per
1 januari 2014 gerealiseerd, waarbij acht maatschappelijk werkers in dienst traden bij
De Basis. Daar zetten zij hun hulpverlening aan Indische en Molukse oorlogsgetroffenen
gewoon voort. Om dit werk een steviger basis te verschaffen schoolde Pelita ook
nog eens een aantal maatschappelijk werkers van De Basis in de geschiedenis en
achtergrond van de Indische en Molukse doelgroep en de door Pelita ontwikkelde
methodiek. Tezamen vormen zij de groep van aandachtsfunctionarissen.
Na de aansluiting bij Arq trad het bestuur van Pelita terug en nam de Raad van
Bestuur en de Raad van Toezicht van Arq zijn taak over. Hiernaast werd een Raad van
Advies voor Pelita aangesteld. De statuten van Pelita werden op de nieuwe situatie
toegesneden. Vanaf de aansluiting maakt Pelita gebruik van Arq Dienstencentrum voor
wat de financiële administratie, de P&O-functie, de ICT-functie en de huisvesting
betreft. Medewerkers met functies op dit vlak traden in dienst van Arq. De visumdienst
werd overgedragen aan Access Indonesia. Pelita zelf zal het pand in de Javastraat
verlaten en zich vestigen in het gebouw van Centrum ’45 te Oegstgeest.
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1.2

INVOORZORG: DJALAN PIENTER

Vanaf de jaren ’50 bouwden Woonzorgcentrum Raffy en Stichting Pelita een betekenisvolle rol op voor Indische en Molukse ouderen. Het brede zorgaanbod van Raffy beslaat
verpleeg- en verzorgingshuiszorg, dagverzorging, zorg-, thuis- en maaltijdservices. Pelita voorziet in maatschappelijke dienstverlening en vervult een wettelijke taak in het
kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen. Beide organisaties kiezen sinds jaar en
dag bij hun werk cultuurspecifieke zorg als uitgangspunt. Zij hebben daarin veel kennis en ervaring opgedaan die binnen het project Djalan Pienter beschikbaar komt voor
anderen, die hun eigen aanbod ermee kunnen verbeteren. Raffy en Pelita ontvangen
voor dit project subsidie sinds 2012 in het kader van het programma “InVoorZorg” van
VWS en kenniscentrum Vilans.
Doel van het project is het aanbod van zorg aan Indische en Molukse ouderen in Nederland te verbeteren door bestaande kennis en producten toepasbaar te maken voor
andere zorg- en welzijnsorganisaties. Spreiding van het cultuurspecifieke zorgaanbod
aan Indische Nederlanders en Molukkers draagt bij aan hun welzijn. Pelita en Raffy
zijn dé deskundigen op het gebied van cultuurspecifieke zorg aan Molukse en Indische
ouderen en willen hun kennis spreiden langs de Djalan Pienter, de slimme weg van een
cultuurspecifiek welzijnsaanbod. Onder begeleiding van een stuurgroep, de projectleider en de coaches van “InVoorZorg” vindt de productontwikkeling plaats.
Djalan Pienter-ambassadeurs dragen onder andere in workshops en cursussen kennis
over de producten uit aan medewerkers in zorg- en welzijnsinstellingen die te maken
hebben met Indische en Molukse ouderen. Drie zorginstellingen, te weten De Evenaar
in Rotterdam, Schalkweide in Haarlem en De Waterhof in Den Haag, hebben de producten in een pilot aangeboden. De bevindingen zijn positief en Djalan Pienter wordt
nu als programma voortgezet. De waardering van het project blijkt onder meer uit een
nominatie voor de Avicennaprijs. Djalan Pienter eindigde op de derde plaats.
De jury waardeerde vooral dat het project de in organisaties aanwezige, vaak impliciete, kennis in kaart brengt en deze omzet in tastbare producten die toegankelijk en
bruikbaar zijn voor andere organisaties.
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2

DE ORGANISATIE
EN HAAR OMGEVING

2.1

DE ORGANISATIE

2.1.1 HET BESTUUR
Het bestuur kende in 2013 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.
Aan het eind van het jaar traden zowel het bestuur als de adviseurs terug.
Een nieuwe Raad van Bestuur die uit de heren drs. J-W. Reerds MBA (voorzitter) en
drs. J. Schaart MHA bestaat, werd geïnstalleerd. Ook trad een Raad van Advies aan.
Voorzitter is de heer drs. H.J.Verdier, leden zijn mevrouw drs. A.W. Everts-Kuik en de
heer mr. P.C.J. Isaak.
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2.1.2 PERSONEEL
Algemeen
Het besluit tot aansluiting bij Arq en overdracht van het maatschappelijk werk aan
De Basis bracht ingrijpende wijzigingen in de arbeidssituatie van de werknemers van
Pelita met zich mee. De functies werden aangepast aan de nieuwe inrichting van werkzaamheden. Een deel van de werknemers kreeg een dienstverband met Arq, een ander deel met De Basis. Hun standplaats werd gewijzigd van Den Haag naar Diemen,
Oegstgeest of Doorn. Uitgangspunt was: geen gedwongen ontslagen en behoud van bestaande rechten en plichten. De wijzigingen mochten geen negatieve gevolgen voor de
bestaande arbeidsovereenkomsten hebben. Dit werd vastgelegd in een sociaal convenant, een sociaal plan en aanvullend flankerend beleid. Waar nodig werden “op maat
afspraken” met individuele medewerkers gemaakt. Als gevolg van de transitie zijn 8
buitendienstmedewerkers overgegaan naar een dienstverband met Stichting De Basis
en 5 binnendienstmedewerkers naar een dienstverband met Stichting Arq.
Het personeelsbestand nam in 2013 overigens nog met één persoon toe, een parttime
bureaumedewerker.
samenstelling personeelsbestand
				
31-12-2012		
						
mannen				
22
56,4%		
vrouwen				
17
43,6%		
TOTAAL				
39
100,0%		
						
buitendienstmedewerkers		
22
56,4%		
binnendienstmedewerkers		
17
43,6%		
TOTAAL				
39
100,0%		
						
gemiddelde leeftijd		
54,4			
buitendienst		
56,1			
binnendienst		
52,3			
						
leeftijdsopbouw					
tot en met 40		
3
7,7%		
van 41 t/m 45		
3
7,7%		
van 46 t/m 50		
3
7,7%		
van 51 t/m 55		
10
25,6%		
vanaf 56			
20
51,3%		
TOTAAL				
39
100,0%		
						
aantal fulltimers			
19
48,7%		
aantal parttimers			
20
51,3%		
TOTAAL				

39

100,0%		

31-12-2013
22
18
40

55,0%
45,0%
100,0%

22
18
40

55,0%
45,0%
100,0%

54,8
57,3
51,7
4
2
4
6
24
40

10,0%
5,0%
10,0%
15,0%
60,0%
100,0%

19
21

47,5%
52,5%

40

100,0%
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Het ziekteverzuim
Het verzuimpercentage was 5,0%. Dit betekent een toename van 1,4%, die voornamelijk wordt veroorzaakt door enkele langdurige ziektegevallen. De verzuimbegeleiding
was in 2013 in handen van 365/Arboned.
Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Klachtencommissie
De Ondernemingsraad kende in 2013 de volgende ongewijzigde samenstelling:
• De heer J. Kabel, voorzitter
• De heer drs. T. Boiten, secretaris
• De heer drs. H.A.J.M. Diederen, penningmeester
De Cliëntenraad bestond in 2013, na enige wijzigingen, uit de volgende personen:
•
•
•
•
•

De
De
De
De
De

heer J.W.A. Siebelhoff, voorzitter
heer T.F.C. Verwer, vice-voorzitter
Heer E.P. Franken, lid
heer K.J. van Opstal, lid
Heer. E.L. Flora, lid

Zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad waren betrokken bij alle ingrijpende
veranderingen. Beide raden volgden de ontwikkelingen nauwgezet en hebben uiteindelijk positief geadviseerd. De Ondernemingsraad van Stichting Pelita zal tot 1 januari
2015 in functie blijven waarna de medezeggenschap centraal zal worden geregeld. Al
in 2014 zal een lid van de Ondernemingsraad van Pelita plaats nemen in de OR van Arq.
Vervolgens zal worden bezien of en zo ja welke aanpassingen aan de orde zijn rond
de medezeggenschap in Stichting Arq. De Cliëntenraad van Pelita blijft onveranderd in
functie, omdat Arq geen Cliëntenraad heeft.
De Klachtencommissie heeft ook dit jaar geen klachten ontvangen. De samenstelling
van de klachtencommissie bleef gelijk:
•
•
•
•

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
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Financieel en personeel beheer
In onderstaand overzicht worden de exploitatiecijfers 2013 vergeleken met die van
2012.

totaal personeelskosten
totaal huisvesting/organisatiekosten

2012

2013

verschil in %

2.048.740

2.243.010

9,5%

847.885

690.496

-18,6%

totaal kosten

2.896.625

2.933.506

1,3%

totaal subsidie en overige baten

3.003.341

2.855.560

-4,9%

106.341

-77.946

resultaat exploitatie

De personeelskosten geven een toename ten opzichte van 2012 te zien, terwijl de
huisvesting- en organisatiekosten zijn afgenomen. Beide ontwikkelingen worden veroorzaakt door incidentele factoren. Bij de gestegen personeelskosten spelen, naast de
kosten van de voorbereiding van de overdracht van het maatschappelijk werk aan De
Basis, de kosten van het sociaal plan een belangrijke rol. De hogere organisatiekosten
in 2012 werden veroorzaakt door de viering van het 65-jarig bestaan van Pelita in dat
jaar. Het negatieve resultaat is gedekt vanuit de egalisatiereserve.

2.2

DE OMGEVING

In de overeenkomst met De Basis is vastgelegd, dat Pelita, in de vorm van de zogenaamde monitorfunctie, nauw betrokken blijft bij de kwaliteit van de uitvoering van
het maatschappelijk werk. Deze functie beoogt de doelgroepskennis te borgen. Om
deze specifieke kennis over te dragen zullen ‘contextdagen’ aan de Basis-maatschappelijk werkers worden aangeboden en zal er structureel casuïstiek overleg plaatsvinden. Verder zullen prestatie-indicatoren worden vastgesteld die per kwartaal worden
geëvalueerd. Hierbij worden ook de resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken
betrokken.
Verder is afgesproken dat de aanmelding en afhandeling van alle cliëntvragen via één
centraal loket geregeld worden. Dit loket is ingericht bij Pelita. Alle vragen om ondersteuning kunnen hier net als voorheen, worden gesteld. Pelita blijft hiermee het
eerste aanspreekpunt waardoor ook na de transitie een voor de doelgroep herkenbare,
laagdrempelige toegang tot hulp- en dienstverlening beschikbaar blijft. Zowel Pelita
als De Basis heeft zicht op de aanmelding, voortgang en afhandeling van de hulpvragen. Het loket filtert de verzoeken, waarbij verzoeken om maatschappelijk werk voor
afhandeling worden doorgeleid naar De Basis. De overige vragen worden binnen Pelita
afgehandeld. Eind 2014 zullen de afspraken op basis van de kwartaalevaluaties worden
geactualiseerd.
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Komend jaar staat de implementatie van alle veranderingen centraal. Een goede landing van de medewerkers in hun nieuwe werksituatie en het versterken van de interne
samenhang strijden om de aandacht. Tegelijkertijd zal er een begin gemaakt gaan
worden met de uitwerking van de in 2013 ontwikkelde beleidsvisie. Hierin is vastgelegd
dat Pelita zich, naast zijn taken op het gebied van de wetten voor oorlogsgetroffenen
en de sociale dienstverlening, gaat richten op het aanbieden van een op de doelgroep
afgestemd dienstenpakket. Pelita zal daarbij optreden als initiatiefnemer, ondersteuner en bruggenbouwer. Voor de komende jaren zal onze aandacht zich richten op de
gevolgen voor onze doelgroep van de hervormingen in de langdurige zorg. Verder zal
Pelita onderzoeken hoe samenwerking met Arq partners de realisatie van zijn doelstellingen kan bevorderen. Als koepelorganisatie die wetenschappelijk onderzoek,
professioneel onderwijs, preventie en psychotrauma-zorg bij elkaar brengt biedt Arq
legio mogelijkheden.
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3

DE ORGANISATIE
EN HAAR ACTIVITEITEN

3.1

MAATSCHAPPELIJK WERK

3.1.1 ALGEMEEN
Per 1 januari 2014 hield de afdeling Maatschappelijk Werk bij Pelita op te bestaan. Bij
de vele overleggen stonden overdracht en borging van de kennis over de doelgroep
centraal. De hulpverlening moest ongestoord doorgang blijven vinden. Uitganspunt
was, dat cliënten zo min mogelijk van de transitie zouden merken. Pelita en De Basis spraken af, dat aanmelding en afhandeling van hulpvragen via één centraal loket
geregeld werden. Dit loket garandeert een herkenbare, laagdrempelige toegang tot
de hulpverlening. Operationeel valt het loket onder Pelita, maar Pelita en De Basis
hebben samen de coördinatie in handen. Beide hebben zicht op de aanmelding en
afhandeling van hulpvragen en stemmen het aanbod aan de cliënt af. Het loket zorgt
voor filtering van de hulpvragen, waarbij verzoeken om maatschappelijk werk worden
doorgeleid naar De Basis. De overige vragen behandelt Pelita. Het loket is als de spin in
het web. Het beoogt de relatie te onderhouden tussen het maatschappelijk werk van
De Basis en de wetsuitvoering en de sociale dienstverlening van Pelita. De informatieuitwisseling blijft behouden en de kwaliteit van de hulpverlening is gewaarborgd. In
2014 zal het loket per kwartaal worden geëvalueerd.
Vooruitlopend op de formele overdracht van het maatschappelijk werk per 1 januari 2014, werkte De Basis in de aanloopfase als onderaannemer die gaandeweg een
steeds groter deel van de hulpvragen verwerkte. Om de maatschappelijk werkers van
De Basis voor te bereiden op de komst van de nieuwe doelgroep werd tegelijkertijd
een scholingsprogramma samengesteld en aangeboden waarbij de Indische en Molukse
geschiedenis en het werk van Pelita in al zijn facetten aan de orde kwamen. De accreditatiecommissie van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers accepteerde dit programma als bijscholing.
Een bij De Basis geselecteerde groep maatschappelijk werkers, de aandachtsfunctionarissen, voerde de hulpverlening uit waardoor de overdracht inzichtelijk en hanteerJAARVERSLAG2013 / 14
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baar bleef. Het scholingsprogramma zal in 2014 worden afgerond met een aangepast
programma voor alle andere werkers binnen De Basis.
Alle cliënten zijn schriftelijk geïnformeerd over het transitieproces. Tijdens huisbezoeken en bijeenkomsten werden vragen over de komende veranderingen beantwoord.

3.1.2 ONTWIKKELINGEN VAN DE HULPVRAGEN
Naast aanhoudende zorgen over de gevolgen van de economische crisis voor onze doelgroep zijn de ontwikkelingen in de ouderenzorg beangstigend. Indische Nederlanders
en Molukkers zijn gewend elkaar te helpen, maar wanneer dit langdurig en structureel
nodig is, vormt het een belasting. Juist in een tijd van crisis ervaren ouderen het als
onverantwoord een te groot beroep op hun werkende kinderen te doen. Hierdoor lijkt
het alsof ouderen op elkaar zijn aangewezen: “grijs helpt grijs”. Maar ook dat kent zijn
grenzen, met name waar het de lichamelijke verzorging betreft. Langer thuis blijven
wonen vergt aanpassing van de woning of verhuizen naar een passender omgeving.
Hierbij moeten digitale barrières genomen worden, zoals formulieren downloaden,
internetsites bezocht en digid’s aangevraagd. Probleem is dat men regelmatig wachtwoorden en inlogcodes kwijt raakt of vergeet. Ook internetbankieren vormt een obstakel. Cliënten zijn in dit geval vaak afhankelijk van de tijd en inzet van een vrijwilliger.
De werking van een pincode, een Tancode, een RandomReader, een Digipas, betalen
met Ideal of Paypal. Het zijn geen zaken die ouderen zo maar aan komen waaien. De
hulpverlener blijkt steeds vaker een digitale vraagbaak.

3.1.3 KWANTITATIEVE GEGEVENS
Het groepswerk in Eindhoven, Geleen, Grave, Hoogeveen en Amersfoort is voortgezet.
De gesprekgroep Amersfoort is verplaatst naar Nieuwegein en zal worden ondergebracht bij De Basis. Thema’s die in de groepen aan de orde kwamen zijn de financiële
situatie van ouderen, de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten, mantelzorg,
opkomst social media en toenemende digitalisering, culturele en kennisuitwisseling
tussen generaties.
Het aantal nieuwe cliënten nam af van 282 naar 179. Het aantal afgesloten behandelingen daarentegen ligt met 324 veel hoger dan de voorgaande jaren. Dat heeft te
maken met de overdracht van het maatschappelijk werk, waarvoor caseloads werden
opgeschoond. De maatschappelijk werkers, die bij De Basis in dienst kwamen, gebruikten de transitie om hun administratie op orde te maken en sloten inactieve cliënten af.
Het in de tabel vermelde aantal hulpverleningscontacten is onnauwkeurig omdat de
hulpverlening door De Basis in uren wordt bij gehouden en niet in contacten. Het
aantal korte contacten is met 1056 nog steeds substantieel. Deze spreekuur- of huisbezoekcontacten worden vastgelegd in ons registratiesysteem en zullen ook in de toekomst deel uitmaken van de Sociale Dienstverlening van Pelita. Naast deze contacten
vinden er jaarlijkse honderden korte informatieve gesprekken plaats tijdens Masoek
Sadja’s en eettafels die niet worden bijgehouden.
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Realisatie 2013
WUV

WUBO

WIV

TOTAAL

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

261
75

312
104

0
0

573
179

3. totaal in behandeling (1+2)

336

416

0

752

4. af te sluiten/afgesloten

149

175

0

324

5. over naar volgende jaar (3-4)

187

241

0

428

contacten
6. contacten hulpverleningsproces
7. korte contacten

1397
445

1787
611

0
10

3184
1056

8. totaal aantal contacten

1842

2398

10

4240

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. Casuïstiekbesprekingen 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 werkzaamheden 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.
JAARVERSLAG2013 / 16

STICHTINGPELITA

Productie WUV/WUBO 2013
EERSTE AANVRAGEN
WUV

VERVOLGAANVRAGEN

TOTAAL

WUBO

WUV

TOTAAL

WUBO

januari

1

15

16

4

9

13

februari

4

16

20

3

17

20

maart

2

14

16

3

7

10

april

1

10

1

3

8

11

mei

1

9

10

5

10

15

juni

2

12

14

1

11

12

juli

5

12

17

3

5

8

augustus

1

11

12

4

7

11

september

1

9

10

4

8

12

oktober

4

16

20

5

14

19

november

2

11

13

6

5

11

december

3

15

18

4

9

13

27

150

177

45

110

155

totaal

3.3

SOCIALE DIENSTVERLENING

3.3.1 ALGEMEEN
De overdracht van het maatschappelijk werk noodzaakte ons de grens tussen het maatschappelijk werk en de dienstverlening duidelijk vast te stellen. Eerder voerde eenzelfde medewerker immers beide taken uit. De dienstverlening omvat voornamelijk
collectieve, activiteiten die tot doel hebben om de binding tussen oorlogsbetrokkenen
te versterken, hen een luisterend oor te bieden en hun hulpvragen tijdig te signaleren
en door te geleiden. De uitgave van Pelita Nieuws, enkele websites en bijeenkomsten
als Masoek Sadja’s, Indische Eettafels, Molukse Ouderendagen en sociaal contactgroepen zijn hierbij de middelen. Vragen op materieel vlak, bijvoorbeeld in het kader van
de wetsuitvoering, worden door Pelita afgehandeld. Immateriële vragen daarentegen
die bijvoorbeeld een behandeltraject vergen worden in de nieuwe situatie doorgeleid naar het maatschappelijk werk van De Basis. Daarnaast onderhoudt Pelita, als
ondersteunings- en expertisecentrum, betrekkingen met Indische en Molukse vrijwilligersorganisaties. Om een laagdrempelige toegang tot de hulpverlening te garanderen
zal Pelita maatschappelijk werkers van De Basis op zijn bijeenkomsten uitnodigen. De
doorgeleiding van binnenkomende vragen vindt binnen het eerder omschreven loket
plaats.
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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 dienstverleners van Pelita en het maatschappelijk werk. Ze staan garant voor een laagdrempelige opvang van oudere Indische Nederlanders. In het afgelopen jaar werden 84 Masoek Sadja’s georganiseerd met een totaal van 6916 bezoekers.
Dat zijn 3 bijeenkomsten en 719 bezoekers minder dan het jaar daarvoor. Toenemende
vervoersproblemen en krimp van de doelgroep lijken de voornaamste oorzaken.

3.3.3 MASOEK SADJA’S VOOR MOLUKSE OUDEREN
Met het oog op hun slechtere conditie en cultuurverschillen zijn voor Molukse ouderen
aparte inloopdagen georganiseerd. Op 29 juni werd voor de elfde maal de Pelita Landelijke Molukse Ouderendag gehouden in de Veluwehal in Barneveld. Er waren 1961
bezoekers. Vrijwilligers, artiesten en standhouders waren bij de organisatie betrokken. Verder werd op 7 december in Maastricht een gezellig samenzijn voor Molukse
ouderen georganiseerd dat 88 bezoekers trok.

3.3.4 ANDERE INLOOPBIJEENKOMSTEN
Inloopbijeenkomsten die samen met algemene instellingen worden georganiseerd, vinden onder andere plaats in buurthuis Het Klokhuis in Den Haag. Hier neemt een kleine
groep van 30 à 40 Indische ouderen uit de omgeving aan deel, onder wie bewoners van
verzorgingshuis Florence. Er werden 8 bijeenkomsten georganiseerd. Ook dit jaar werd
afgesloten met een kerstmaal.
Kwantitatieve gegevens activiteiten sociale dienstverlening
bijeenkomsten

bezoekers

Masoek Sadja

84

6916

Molukse ouderendag regionaal

1

88

Molukse ouderendag landelijk

1

1961

overige inloopdagen

23

1388

KJBB ontmoetingsdagen

5

464
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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 aanspreekpunt voor scholen, media, gemeentelijke en provinciale instellingen en hulpverlenende organisaties.
Het steunpunt Nijmegen is gevestigd in het Oud Burgeren Gasthuis (OBG) en is gedurende één dagdeel per week bemand. Tijdens kantooruren is het telefonisch en
per e-mail bereikbaar. In totaal 71 cliënten richtten zich tot het steunpunt hetgeen
een lichte daling betekent ten opzichte van de 78 van vorig jaar. Als we de spontane
bezoekers hierbij optellen, hebben in totaal 109 mensen van het steunpunt gebruik
gemaakt. Tijdens het spreekuur op de Masoek Sadja hebben zich nog eens 22 mensen
gemeld. De hulpvragen hebben vooral betrekking op de wetten voor oorlogsgetroffenen, bezwaarprocedures en voorzieningen of projecten in Nijmegen. Het steunpunt
participeert in het Platform Indische Organisaties Nijmegen (PION) waarbij de zorg
voor Indische ouderen de hoogste prioriteit heeft. Er wordt halfjaarlijks overlegd met
de wethouder Welzijn. Indische activiteiten en evenementen worden op elkaar afgestemd. De achtste Indische Herdenking van 14 augustus in de Raadszaal werd door 170
mensen bijgewoond, 10 minder dan het jaar ervoor.
Een nieuwe activiteit van dit steunpunt is de Indische Koffietafel waarbij maximaal
12 personen bijeenkomen in het OBG voor ontmoeting en gesprek. Deze bijeenkomst
heeft nadrukkelijk geen therapeutisch gehalte, maar de gesprekken onder leiding van
de beroepskracht hebben wel thema’s die aspecten van geestelijk welzijn bevatten.
Komend jaar zal de Indische koffietafel minimaal 4 keer plaatsvinden. Daarmee is
elke maand van het jaar een activiteit gewaarborgd: Indische Eettafel, Masoek Sadja,
Indische Koffietafel.
Het steunpunt Amstelveen, waar ook de Haagse activiteiten zijn ondergebracht, zette
zijn activiteiten voort in de Meent. Het beheer van het centrum, dat in handen was
van Stichting Cardanus werd op last van de gemeente overgedragen aan de nieuwe
welzijnsorganisatie AanZ, dat in Amstelveen het welzijnswerk onder zijn hoede heeft
gekregen. Op aandrang van vrijwilligers en bezoekers kon de oude beheerder zijn
functie behouden en daarmee behield het steunpunt dezelfde faciliteiten en rechten.
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.
Gezamenlijk werd een Indische middag in het verzorgingshuis Peppelrode georganiseerd. De druk bezochte middag voor wijkbewoners, mantelzorgers en medewerkers
van Vitalis was een groot succes. In navolging van deze activiteit werd op een andere
Vitalis-locatie, de Wilgenhof, een minisymposium gehouden over culturele aspecten
bij dementie. Dit om mantelzorgers en zorgprofessionals, die zorg bieden aan demen-
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terende Indische Nederlanders, te ondersteunen. Voor 2014 overweegt het steunpunt
structureler aandacht voor mantelzorgers, ook is een voorlichtingsmiddag aan huisartsen, wijkverpleging, andere ambulante zorgverleners en medewerkers van Vitalis in
voorbereiding.
Voor de noordelijke provincies is de hulpverlening zoveel mogelijk ambulant. Naast
de spreekuren op onze Masoek Sadja’s in Zwolle en Amersfoort konden cliënten onze
medewerkers vinden op 36 spreekuren, 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 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
en de Pelita Informatielijn. De vrijwilligers hebben affiniteit met de Indische of Molukse doelgroep. Als dank voor hun inzet wordt voor hen jaarlijks een vrijwilligersdag
georganiseerd op Bronbeek. 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 gecontinueerd. Zo wordt er traditiegetrouw geholpen bij de organisatie van kumpulans
en vergaderingen en er 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.
De commissie ex-KJBB werd ondersteund bij de voortzetting van de sociale activiteiten, zoals de regionale bijeenkomsten in Zeeland, Arnhem, Breda en Haarlem. Deze
bijeenkomsten trekken gemiddeld 50 bezoekers. In november was het 25 jaar geleden,
dat de Vereniging KJBB werd opgericht. Ter gelegenheid hiervan bracht de commissie
een herinneringsboek uit dat op de landelijke dag van 3 november werd gepresenteerd. Deze bijeenkomst in Bronbeek trok 210 bezoekers.
Bij inloopdagen van de Landelijke Vereniging Indische Na-oorlogse Generatie waren
maatschappelijk werkers aanwezig. De samenwerking met de LVINOG bij de inrichting
van de website voorouderlijke sporen kwam door uitval van de webmaster vanwege
persoonlijke omstandigheden tot een einde.
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3.3.8 WOON-/ZORGPROJECTEN
DDe contacten met woon-zorginstellingen als Scharweijerveld in Maastricht zijn voortgezet, evenals het maandelijks spreekuur. De samenwerking met WoonZorg Haaglanden werd ook gecontinueerd. Pelita verzorgt hier op verzoek deskundigheidsbevordering voor het personeel van de groepen en geeft informatie en advies over Indische of
Molukse bewoners. WZH neemt deel aan het Djalan Pienter-project. Met WZH bereidt
Pelita voor volgend jaar een Indische ontmoetingsdag voor op de locatie Leilinde.
Ook het werk voor en het contact met woonzorgcentrum De Grevelingen in Den Bosch
bleven in stand. In Eindhoven wordt op meerdere locaties structureel samengewerkt
met de zorggroep Vitalis. De Indische dagverzorging in Nijmegen bleef gehandhaafd
vanwege de grote belangstelling. Door de verscherpte indicatiestelling staat dit initiatief onder druk. Voor 2014 is daarom een grote Indische bijeenkomst in voorbereiding
om dit initiatief een grotere bekendheid te geven bij mantelzorgers. Bij de tweewekelijkse kumpulans in zorgcentrum Doekenborgh in Nijmegen waren als gebruikelijk
medewerkers op de achtergrond beschikbaar voor informatie en advies.
Het Nederlandse Rode Kruis exploiteert drie vakantiehotels: hotel IJsselvliedt in Wezep, hotel De Paardestal en hotel De Valkenberg beiden in Rheden. In deze volledig
aangepaste 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. Pelita verzorgt niet alleen de informatievoorziening aan belangstellenden maar helpt hen waar nodig ook zoeken naar
aanvullende financiering en het oplossen van vervoersproblemen. Ten behoeve van de
Molukse week heeft Pelita een sponsor gezocht en Molukse vrijwilligers ter begeleiding
aangeleverd.

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 29 Indische Eettafels georganiseerd die 1274 bezoekers trokken, 24
meer dan het jaar ervoor.
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3.4

PELITA VISUMSERVICE

Pelita Visum Service bemiddelt bij het verkrijgen van visa kort en lang verblijf in Indonesië. De gerealiseerde bemiddelingen en de behaalde omzet worden in onderstaande
tabel weergegeven. Het aantal bemiddelingen kort verblijf is ten opzichte van 2012
gelijk gebleven. De bemiddeling bij visum lang verblijf is weggevallen. Hierdoor ligt de
omzet in 2013 ruim € 8.000 lager dan in het voorgaande jaar.
Productie Visumservice
2010
kort

2011
lang

kort

2012
lang

kort

2013
lang

kort

lang

1 kwartaal

144

6

105

3

109

6

90

0

2e kwartaal

184

14

138

1

125

5

109

0

3e kwartaal

144

10

150

5

161

2

238

0

e

4 kwartaal

142

1

163

4

146

1

123

0

totaal

614

31

556

13

541

14

549

0

omzet

16.656

11.651

15.121

5.090

15.273

5.090

22.168

0

e

3.5

PUBLICITEIT EN VOORLICHTING

3.5.1 INLEIDING
Het jaar stond in het teken van de grote veranderingen per 1 januari 2014 en de communicatie daarover met de doelgroep. Naast ons reguliere communicatieplan werden
daartoe separaat gerichte plannen opgesteld. Allereerst hebben wij een bestand aangelegd van 3600 mensen met wie Stichting Pelita sinds 2010 op enigerlei wijze contact hebben gehad. Dit bestand is gebruikt om een aantal mailingen te versturen met
informatie over alle aanpassingen en de consequenties daarvan. Ook de medewerkers
kregen een format over hoe hun cliënten voor te lichten. Aansluitend vond over een
langere periode berichtgeving plaats in Pelita Nieuws, de digitale nieuwsbrief en op de
Pelita websites. Ook de Indische media werden geïnformeerd. In het blad Aanspraak
van de SVB/PUR verscheen een artikel over de komende veranderingen. De voorlichting vond plaats in nauw overleg, onder andere met de communicatie-afdeling van De
Basis. Dit ingewikkelde proces is over het algemeen goed verlopen.
Daarnaast liepen de reguliere activiteiten natuurlijk gewoon door. 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
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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 ook dit keer weer gedeeld werd met Stichting Halin.

3.5.2 PELITA OP INTERNET
HHet beheer van de Pelita-website, de website Onze Plek en de daaraan gekoppelde maandelijkse digitale nieuwsbrief en de visumwebsite bleven allemaal gehost bij
WIND-internet. De nieuwe website van Pelita, gebouwd met de open source software
Typo3 werd in de nieuwe ‘look and feel’ gelanceerd en enthousiast ontvangen. Hieraan voorafgaand was de website van onze visumdienst al volledig gemoderniseerd en
in de nieuwe format toegankelijk. Door de druk van alle veranderingen lukte het nog
niet de website www.onzeplek.nl met de daaraan gekoppelde digitale nieuwsbrief
operationeel te krijgen. Als het stof is gaan liggen zal, hoewel vertraagd, ook dat gerealiseerd worden.
Ondanks het uitblijven van vernieuwing bleef de 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. Het gebruik van de websites in samenhang met het blad stimuleren
wij zoveel mogelijk. Dit, samen met intensief gebruik van ons e-mailadressenbestand,
zorgt nog altijd voor een substantiële kostenreductie, al hebben wij voor het naar
buiten brengen van het transitieproces nadrukkelijk ook gekozen voor de kostbaarder
papieren mailingen. Gezien de leeftijdsopbouw van de doelgroep achtten we dit een
vereiste.
De capaciteitsproblemen bij het beheren van de sites www.voorouderlijkesporen.nl en
www.virtueelindie.nl zijn nog altijd niet de wereld uit. Was het beheer van Voorouderlijke Sporen door de samenwerking met de LVINOG aanvankelijk verbeterd, door de
vorig jaar al gememoreerde persoonlijke omstandigheden van de verantwoordelijke
webmaster zijn de ontwikkeling van de site en de realisatie van workshops in het
ongerede geraakt. We zijn naarstig op zoek naar reïntegratie van deze site binnen
onze eigen gelederen. Voor het beheer van Virtueel Indië daarentegen is er zicht op
verbetering. Pelita-vrijwilliger Dick Rozing heeft zich bereid verklaard het reguliere
onderhoud en het uitbouwen van de site op zich te nemen. Zo zal hij het talrijke en
indrukwekkende beeldmateriaal dat hij gebruikt heeft voor zijn publicatie en tentoonstelling “Nederlands-Indië door de ogen van het verleden”, die wij op onze beurt hebben ondersteund, via Virtueel Indië voor iedereen toegankelijk maken. Dit en de vele
andere ideeën van Dick kunnen de site de impuls geven die nodig is.
Wat betreft www.visum-indonesie.nl kunnen we melden dat die in verband met de beëindiging van onze visumdienst in 2014 uit de lucht zal worden gehaald. Klanten zullen
doorverwezen worden Access Indonesia, dat dezelfde diensten verleent.
De website van Stichting Herdenking 15 augustus 1945 werd ook dit jaar weer bijgeJAARVERSLAG2013 / 23
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houden door een medewerker van Pelita. Vanaf november onderhoudt Stichting Herdenking de website zelf.

3.5.3 PELITA OP PAPIER
Ons drukwerk wordt, hoewel incidenteel in eigen beheer, vormgegeven door Bureau
Argante Argante, dat ook de lay out van de zes afleveringen per jaar van Pelita Nieuws
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. Het blad speelde een cruciale rol in de communicatie met de achterban
over de transitie van Pelita. In 2014 zullen alle cliënten van het maatschappelijk werk
die naar De Basis gaan en alle medewerkers die bij andere werkgevers worden ondergebracht het blad blijven ontvangen om uitdrukking te geven aan de band die we met
elkaar hebben.
Af en toe werd drukwerk verzorgd voor vrijwilligersorganisaties. Zo doet Stichting Halin van tijd tot tijd een beroep op hand- en spandiensten. Samen met de commissie exKJBB verzorgden we het boekje ter herinnering van het feit dat het 3 november 2013
25 jaar geleden was, dat de KJBB werd opgericht. Deze publicatie zette de landelijke
dag in Bronbeek extra luister bij. Met het COVVS, het IP en de Stichting Herdenking 15
augustus nam Pelita deel aan de werkgroep 1WO2 ter voorbereiding van een conferentie op 8 maart 2014. Deze conferentie zal in het teken staan van de verwezenlijking
van een vruchtbaar, constructief en organisatorisch platform tussen instellingen met
een Europese dan wel Aziatische achtergrond. Dit platform moet de zoektocht naar
samenhang tussen de “twee” oorlogen organiseren en kanaliseren. Welke verbindingen
kunnen wij realiseren tussen de herdenkingen op 4 mei en 15 augustus en de Bevrijdingsdag van 5 mei, en hoe kunnen wij de eenheid tussen beide herdenkingen het beste publiekelijk tot uitdrukking brengen? Hoe en vanuit welke invalshoeken betrekken
we nieuwe generaties bij herdenkingen, en hoe dienen die georganiseerd te worden?
Moet het niet intercultureler, welke rituelen zijn onvervangbaar en welke moeten gemoderniseerd? Ten behoeve van de zichtbaarheid van de werkgroep en de herkenbaarheid van zijn informatiedragers werd in house een logo en huisstijl ontwikkeld.
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BIJLAGE 1
Overzichten

Balans Stichting Pelita
in euro

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Activa totaal

2013

2012

71.386
396.214
690.067

110.611
381.163
466.323

1.157.667

958.097

463.111
-

541.057
-

694.556

417.040

1.157.667

958.097

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
en overlopende passiva
Passiva totaal

Exploitatie Stichting Pelita
in euro

2013
subsidiabel
reguliere taken

subsidiabel
VWS-projecten

2012
eigen
activiteiten

totaal

totaal
2.048.740

KOSTEN
personeelskosten

2.057.381

141.766

43.863

2.243.010

huisvestingskosten

148.983

0

0

148.983

148.392

organisatiekosten

485.856

10.148

45.508

541.513

699.493

2.692.220

151.915

89.371

2.933.506

2.896.625

2.569.696

151.915

0

2.721.611

2.738.841

totaal kosten
BATEN
subsidies VWS
subsidies overigen

0

0

27.182

27.182

56.608

27.132

0

79.635

106.767

207.894

totaal baten

2.596.828

151.915

106.817

2.855.560

3.003.343

RESULTAAT

-95.392

0

17.446

-77.946

106.718

overige baten
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BIJLAGE 2

Lijst van afkortingen
AMW
arbo
AWBZ
BEGO
CB
COVVS
CR
fta
HALIN
HKZ-ISO
ICT
IHCB
INOG
IP
JMW
KIT
KITLV
KJBB
KMS
KNIL
LRQA
LSMO
LVINOG
MBA
MHA
MW/SD
NRK
OBG
P&O
PIL
PINC
PION
PUR
SMB
SVB
SWON
TTF
VWS
WBP
WIV
WMO
WUBO
WUV
WUVO
WZH

Algemeen Maatschappelijk Werk
arbeidsomstandigheden
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Bond van Ex-Geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee
Centraal Bureau
Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers
Cliëntenraad
full-time arbeidsplaats
Hulp aan landgenoten in Indonesië
Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen-International Standard Organisation
Informatie en Communicatie Technologie
Indisch Herinneringscentrum Bronbeek
Indische Naoorlogse Generatie
Indisch Platform
Joods Maatschappelijk Werk
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap 1941-1949
KwaliteitsManagementSysteem
Koninklijk Nederlands Indisch Leger
Lloyd’s Register Quality Assurance
Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen
Landelijke Vereniging Indische Na-Oorlogse Generatie
Master of Business Administration
Master of Health Administration
Maatschappelijk Werk/Sociale Dienstverlening
Nederlandse Rode Kruis
Oud Burgeren Gasthuis
Personeel en Organisatie
Pelita Informatie Lijn
Pelita Indisch Nederland Club
Platform Indische Organisaties Nijmegen
Pensioen- en Uitkerings¬raad
Stichting Sociaal Medische Begeleiding Oorlogsgetroffenen
Sociale Verzekeringsbank
Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen
Tong Tong Fair
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet Buitengewoon Pensioen
Wet Buitengewoon Pensioen Indisch Verzet
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Uitkeringen Burger-Oorlogs¬slachtoffers 1940-1945
Wet Uitkeringen Ver¬vol¬gings¬slachtoffers 1940-1945
Wet Uitvoering wetten voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Woon Zorg Haaglanden
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