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Inhoudsopgave

Leest u graag op hoofdlijnen? U vindt in deze beknopte versie van dit jaarverslag 
per pijler steeds één pagina met een korte omschrijving van de ontwikkelingen. 
Heeft u ook interesse in praktijkvoorbeelden en verhalen? Na elk onderdeel 
zijn verhalen uit de praktijk toegevoegd. In de online versie zijn deze (met een 
muisklik) geïntegreerd in elk hoofdstuk.

Leeswijzer
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2018 is een jaar geweest waarin onze ambitie om meer lokaal te werken 
en meer mensen tegen loonwaarde aan het werk te krijgen, een grote impuls 
heeft gekregen. Om deze ambitie te realiseren heeft Avres als organisatie een flink aantal 
stappen gezet.

Onze SW-medewerkers werken niet langer vanuit één centrale locatie, die voorheen gevestigd 
was op de Avelingen-West in Gorinchem. Zij zijn gedetacheerd bij werkgevers of werken op één 
van de decentrale locaties, dichter bij hun eigen leef- en woonomgeving. Tegelijkertijd heeft 
Avres de stap gezet naar gebiedsgericht werken. Vanuit één centrale backoffice in Meerkerk, 
werken medewerkers in nieuwgevormde teams specifiek voor ieder van de drie gemeenten. 
Zij participeren daarbij actief in de sociale teams van de gemeenten, houden daar spreekuren, 
maken voor hun dienstverlening en ondersteuning gebruik van lokale netwerkstructuren en 
investeren in samenwerkingsverbanden met lokale partners uit het maatschappelijk middenveld. 
Dit alles is erop gericht om de dienstverlening en ondersteuning van Avres voortdurend beter af 
te stemmen op de persoonlijke behoeften van de inwoners in de regio.

Avres heeft in 2018 haar activiteiten en werkzaamheden verricht in een sterk veranderende 
omgeving. Verkiezingen en de herindeling van gemeenten heeft als gevolg dat Avres 
per 1 januari 2019 werkt voor drie gemeenten, namelijk Gorinchem, Molenlanden en 
Vijfheerenlanden. Ook binnen deze nieuwe ‘bestuurlijke’ context zal Avres zich blijven richten 
op het leggen van verbindingen. Juist in samenwerking met elkaar kunnen gemeenten en Avres 
als uitvoeringsorganisatie de inwoners beter helpen en ondersteunen om te participeren in de 
samenleving. Door bundeling van kennis en expertise en de gezamenlijke inzet van middelen. Ik 
kijk uit naar deze (nieuwe) samenwerking.    

In dit jaarverslag geeft Avres inzicht in activiteiten en resultaten die zij in 2018 heeft verricht 
en gerealiseerd. Bent u naast de onderliggende cijfers geïnteresseerd in de context en een 
uitgebreidere beschrijving van de ingezette projecten, dan vindt u deze in de bijgevoegde 
praktijkverhalen.

Het beleid van Avres om werkzoekenden door middel van intensieve begeleiding aan het werk 
te helpen, is in 2018 vruchtbaar en financieel succesvol geweest. Daar ben ik trots op. Het geeft 
vertrouwen om verder te gaan op de ingeslagen weg. Een weg waarop we de inwoners van onze 
regio nog meer kansen kunnen bieden om mee te doen in onze maatschappij.

Saar Spanjaard
Directeur Avres

Voorwoord
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Doelstelling
Meer mensen aan het werk in bedrijven.

Meer mensen duurzaam aan het werk
Avres heeft in 2018 een aantal van 243 mensen uit de 
uitkering richting regulier werk begeleid. Het gaat om mensen 
met een verschillende uitkeringsduur en leeftijd, zo is in 
onderstaande figuur te zien.

Mensen aan de slag met loonkostensubsidie
Soms komen mensen zonder een extra steuntje in de rug 
niet zelfstandig aan de slag bij een bedrijf of organisatie. 
Door bepaalde belemmeringen kunnen deze mensen de 
werkgever niet de (reguliere) loonwaarde bieden die andere 
mensen wel bezitten. Om dit verschil in loonwaarde te 
overbruggen, zet Avres voor deze mensen het instrument 
loonkostensubsidie in. Door middel van deze subsidie wordt 
de werkgever gecompenseerd. Daarnaast zet Avres in op 
coaching op de werkplek. De ondersteuning en subsidiëring 
richting werkgevers zorgt er voor dat veel mensen in het 
kader van de baanafspraak aan het werk kunnen in de regio 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Detacheringen SW
Bij de oprichting van Avres werkten veel SW-medewerkers 
in een grote beschutte werkomgeving op een centrale 
locatie van Avres in Gorinchem. Het eigenaarschap en de 

rekening van de werkzaamheden die de SW-medewerkers in 
productieprocessen voor ondernemers op de centrale locatie 
verrichtten, behoorde tot het risico van Avres. De beloning 
werd hierbij meestal berekend aan de hand van een lage 
stuksprijs in plaats van de reële loonwaarde van medewerkers.
Het voorgaande is niet in overeenstemming met de 
doelstelling van de Participatiewet en past niet in de missie 
en visie die Avres voor ogen heeft: de ontwikkeling van 
mensen, ook als zij een lagere loonwaarde hebben. Dit heeft 
ertoe geleid dat Avres onder het motto ‘laat de ondernemer 
ondernemen’ in 2018 gesprekken is aangegaan met 
ondernemers om te zorgen dat zij wederom eigenaar worden 
van de productieomgeving. Als gevolg van deze gesprekken 
worden SW-medewerkers steeds vaker gedetacheerd op 
reguliere werkplekken en worden zij betaald tegen reële 
loonwaarde.

1. Werkgeversdienstverlening

Projecten

Meer lezen over onze projecten m.b.t. werkgevers-
dienstverlening? Bekijk de verhalen op de volgende 
pagina’s:
•  Opening gezamenlijke bedrijfslocatie Attema en 

Avres: de ondernemer onderneemt | pagina 5 
• Investeren in mensen loont | pagina 5

Uitstroom naar werk 2018
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WSW medewerkers

     

31-12-2018
Aantal | %

  
   

Mutatie 
tov 2018

Aantal | %

    

Aantal FTE

  
   

1-1-2018
Aantal | %

  
   

Reguliere functies binnen Avres 11 3% 7 2% -4 -35%

Facilitaire functies binnen Avres 16 4% 4 1% -12 -76%

Detachering  70 17% 90 22% 20 29%

Zakelijke dienstverlening 79 19% 74 18% -4 -6%

Werken op locatie 42 10% 71 18% 30 71%

Industrieel 14 3% 0 0% -14 -100%

Kwekerij 35 9% 34 8% -1 -4%

Beschutte werkomgeving 130 32% 103 25% -27 -21%

I.s.m. arbeidsmatige dagbesteding 5 1% 6 1% 1

Slapende dienstverbanden 10 2% 16 4% 6 63%

Totaal WSW 411  405  -6 0

Begeleid Werken 19  19  0 0

Eindtotaal 430  424  -6 0
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Projecten
Meer lezen over onze projecten m.b.t. werkgeversdienstverlening? Bekijk de verhalen op deze pagina:

Opening gezamenlijke bedrijfslocatie 
Attema en Avres: de ondernemer 
onderneemt.

Publicatie: viermaandsrapportage, periode 2, november 2018

Aan de Schelluinsestraat in Gorinchem openden Attema en 
Avres op 17 mei samen een unieke nieuwe bedrijfslocatie, waar 
Attema gaat over de productie en Avres over de bemensing. 
Een samenwerking met alleen maar winnaars, leggen Attema-
directeur Ton de Hoog en directeur Saar Spanjaard van Avres 
uit.

Attema besteedde al jaren eenvoudig assemblagewerk uit aan 
Avres. De Hoog: “Die samenwerking zagen we de afgelopen 
jaren veranderen. De medewerkers van Avres voerden steeds 
meer verschillende werkzaamheden voor ons uit. Dat beviel 
zo goed dat we een stap verder wilden gaan. Zo ontstond het 
idee van een gezamenlijke locatie.”

Prettig voor medewerkers
Deze nieuwe gezamenlijke locatie staat nu tegenover de 
productielocatie van Attema aan de Schelluinsestraat. Avres-
directeur Spanjaard: “Voor onze medewerkers is het heel 
prettig dat ze in deze werkomgeving aan de slag zijn, waar ze 
werken met Attema-machines en in Attema-bedrijfskleding. 
Bovendien hoeven wij als Avres geen energie meer te steken 
in het productieproces, want dat doet Attema. Dat past 
naadloos binnen onze visie: De ondernemer onderneemt en 
Avres begeleidt.”

Meerwaarde voor Attema
Ook voor Attema biedt deze samenwerking meerwaarde: 
zij kunnen een maatschappelijke bijdrage leveren en 
tegelijkertijd een efficiencyslag maken. 
De Hoog: “Met deze nieuwe locatie zijn we veel flexibeler 
en we besparen op de logistiek, want het is aan de overkant 
van de straat. Daarnaast werken we gelijkwaardig samen 
en kunnen we goede afspraken maken over kwaliteit en 
leveringszekerheid. Daarom heb ik alle vertrouwen in deze 
samenwerking.”

Investeren in mensen loont

Publicatie: viermaandsrapportage, periode 3, maart 2019 

“We hadden eigenlijk al een tijdje iemand nodig in het 
magazijn, toen Jared Sacks (eigenaar van Channel Classics) bij 
de Lionsclub kennis maakte met een Avres accountmanager. 
Die vertelde over de mogelijkheden om iemand aan te nemen 
via Avres. Een goed verhaal dat op korte termijn leidde tot 
een eerste gesprek met een kandidaat: Ronald de Vree. Dat 
was meteen een match!” Aan het woord is Floor van der Holst, 
labelmanager bij Channel Classics in Herwijnen én Ronalds 
eerste aanspreekpunt op het werk.  

Inmiddels werkt Ronald naar volle tevredenheid bij Channel 
Classics; een kleine onderneming met een muzieklabel en 
een webwinkel voor klassieke muziek. Het CD-magazijn voor 
de webwinkel is nu Ronalds domein. Ronald: “Ik beheer de 
voorraad, verwerk bestellingen en voer wijzigingen door op 
de website. Ik werk hier nu 12 uur per week en dat gaat heel 
goed.” Floor beaamt dat: “Ronald doet zijn werk fantastisch!”

Terug in het arbeidsproces
Voor Ronald van start ging bij Channel Classics was hij al 
een aantal jaren uit het arbeidsproces. Hij vertelt: “Ik kom 
van heel ver, Ik werkte 21 jaar bij de Glasfabriek, maar raakte 
werkloos na de reorganisatie. Ook heb ik een aantal jaren 
mijn zieke moeder verzorgd en ik kampte met ernstige fysieke 
klachten, waaronder artrose.” Het werk bij Channel Classics 
gaf Ronald precies wat hij nodig had: ritme, sociale contacten, 
werkervaring, vertrouwen en een eerste stap naar financiële 
onafhankelijkheid.  

De investering waard
Voor Channel Classics leverde de match een gemotiveerde 
collega op, die hun magazijn op orde wist te brengen. 
Floor: “Het kostte in het begin wel wat tijd en energie om 
Ronald in te werken. Ook moesten we ons even verdiepen 
in allerlei regelingen, zoals de loonkostensubsidie. Daarom 
is de proefplaatsing zo ideaal. Want vanaf het moment dat 
wij Ronalds salaris gingen betalen, bracht hij die investering 
dubbel en dwars op!”

Ondersteuning werkgevers
Avres werkt samen met grote en kleine bedrijven in de regio 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dit met als doel mensen 
duurzaam aan werk te helpen en werkgevers hierbij te 
ontzorgen. 
Zo ondersteunt Avres werkgevers met advies en weet de 
weg naar bijvoorbeeld loonkostensubsidie, proefplaatsingen 
en andere instrumenten, waar zij gebruik van kunnen 
maken. Ook zet Avres, waar nodig, een jobcoach in voor 
ondersteuning op de werkplek.  

Reguliere functies binnen Avres 11 3% 7 2% -4 -35%

Facilitaire functies binnen Avres 16 4% 4 1% -12 -76%

Detachering  70 17% 90 22% 20 29%

Zakelijke dienstverlening 79 19% 74 18% -4 -6%

Werken op locatie 42 10% 71 18% 30 71%

Industrieel 14 3% 0 0% -14 -100%

Kwekerij 35 9% 34 8% -1 -4%

Beschutte werkomgeving 130 32% 103 25% -27 -21%

I.s.m. arbeidsmatige dagbesteding 5 1% 6 1% 1

Slapende dienstverbanden 10 2% 16 4% 6 63%

Totaal WSW 411  405  -6 0

Begeleid Werken 19  19  0 0

Eindtotaal 430  424  -6 0
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Doelstelling
Effectieve en efficiënte samenwerking met partners om maximaal effect te bereiken. Er zijn tal van (lokale) 
maatschappelijke initiatieven/organisaties die dichter bij de inwoners staan dan Avres. Om inwoners eerder en 
beter te helpen en ondersteunen, zoekt Avres actief de samenwerking op en geeft deze samen met hen vorm.

Gebiedsgericht werken
Zowel Avres, als de aangesloten gemeenten, stuurden in 2018 
op meer samenhang in de uitvoering tussen zorg, welzijn 
en werk. Met het oog daarop werkt Avres sinds 2018 dan 
ook zo veel mogelijk in de nabije woon- en leefomgeving 
van mensen die hulp van Avres nodig hebben. Er wordt 
gewerkt met gebiedsgerichte teams waarin meerdere 
disciplines vertegenwoordigd zijn. De medewerkers van 

Avres participeren daarnaast actief in de sociale teams van 
de gemeenten, houden daar spreekuren, maken voor hun 
dienstverlening en ondersteuning gebruik van lokale 
netwerkstructuren en investeren in samenwerkingsverbanden 
met lokale partners uit het maatschappelijk middenveld. 
Medewerkers Avres ontwikkelen samen met de gemeenten 
en de samenwerkingspartners nieuwe initiatieven of haken 
daarbij aan.

2. Avres lokaal

Traject Schulddienstverlening & budgetbeheer

Uitkering

Dienstverband Sociale Werkvoorziening

Aantal mensen in

75

223

29

Molenwaard

26

93

21

Zederik

26

101

20

Giessenlanden

225

849

256

Gorinchem 28

109

17

Lingewaal

85

358

87

Leerdam

Traject Schulddienstverlening & budgetbeheer

Uitkering

Dienstverband Sociale Werkvoorziening
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21

Zederik

26
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Giessenlanden

225

849

256

Gorinchem 28

109

17

Lingewaal

85

358

87

Leerdam

In de media

Om een indruk te krijgen van de rol die Avres speelt in 
de regio, vindt u op de volgende pagina een greep uit de 
vermeldingen in lokale, regionale en sociale media.

Cijfers en resultaten
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In de Media
Om een indruk te krijgen van de rol die Avres speelt in de regio, vindt u hier een greep uit de vermeldingen in 
lokale, regionale en sociale media.



8 | Samen anders werken

Aantal verstrekte uitkeringen (aanvragers)
per gemeente

Gemeente 1-1-2018 31-12-2018 Verschil

Giessenlanden 111 101 -10
Gorinchem 874 849 -25
Leerdam 370 358 -12
Lingewaal 108 109 1
Molenwaard 235 223 -12
Zederik 92 93 1
Totaal Avres 1790 1733 -57
     

Projecten

Meer lezen over onze projecten m.b.t. talentontwikkeling? Bekijk de 
verhalen op de volgende pagina’s:
•  Schilderkandidaten leren basisvaardigheden in oefenwoning 
 | pagina 9
•  Vrouwelijke statushouders zetten stap richting zelfstandigheid - 

Project EVA afgerond | pagina 9
• Talentontwikkeling statushouders | pagina 10  

Doelstelling
Avres voert niet alleen de wet uit, maar levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen.

Talentontwikkeling met het oog op uitstroom 
Meer mensen duurzaam aan het werk helpen en uitstromen 
uit de uitkering, vraagt om de beschikbaarheid van voldoende 
toegankelijk werk. Daarnaast moeten mensen in de uitkering 
door training, coaching en trajecten aansluiting krijgen bij de 
eisen die de arbeidsmarkt stelt.
De economische ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen 
dat er in principe voldoende werk beschikbaar is. Toch zijn 
er nog veel mensen voor wie een betaalde baan ver weg is. 
Vanwege een lager opleidingsniveau of omdat ze al langdurig 
niet meer bij het arbeidsproces betrokken zijn en/of de 
Nederlandse taal niet voldoende beheersen. Om het verschil 
te overbruggen tussen wat werkgevers op de arbeidsmarkt 
verlangen en wat iemand een werkgever kan bieden, zet Avres 
nadrukkelijk in op talentontwikkeling.   
In de gesprekken die de medewerkers van Avres in dat kader 
met inwoners voeren staan het perspectief en de talenten 
centraal. Met behulp van diverse instrumenten hanteert 
Avres een methodiek die geschikt is voor alle doelgroepen. 
Deze methodiek, die uitgaat van het in kaart brengen van 
talent, het opdoen van relevante werkervaring/scholing en 
het stapsgewijs toewerken naar een passende baan, heeft 
de naam ‘Ontwikkeling Werkt!’. Het ‘Schildersproject’ (zie 
verhalen) is hiervan een mooi praktijkvoorbeeld.

Statushouders 
Het aantal statushouders dat inmiddels aan de slag is gegaan, 
is gestegen. Voor de toeleiding van statushouders richting 
werk is een gecoördineerde aanpak op meerdere fronten (taal, 
kennis van de samenleving, werkvaardigheden) noodzakelijk 
en gewenst. Avres zet stevig in op deze gecoördineerde 
aanpak. Zo is er een intensief contact met het Da Vinci College 
en de Stichting Vluchtelingewerk. Zodra Avres constateert 
dat een statushouder gereed is om een traject richting werk 

in te gaan, wordt dit concreet vorm gegeven. Deze aanpak 
heeft ertoe geleid dat er in 2018 46 statushouders zijn 
uitgestroomd naar werk.

Cijfers en resultaten
Uitstroom van mensen die langere tijd een beroep doen op 
een bijstandsuitkering is geen vanzelfsprekendheid. Het 
inzetten op ontwikkeling van deze groep draagt hieraan bij. 
In 2018 zien we dat het bijstandsbestand met 57 personen is 
afgenomen, maar ook dat de samenstelling van de doelgroep 
bijstandsgerechtigden is veranderd. Minder jongeren maken 
deel uit van het bestand en ook het kortdurend verblijf in 
de bijstand is afgenomen (beiden door een lagere instroom 
en een snellere uitstroom). Avres ziet dan ook vooral 
mogelijkheden voor de methodiek van ‘Ontwikkeling Werkt!’ 
bij de groep mensen van 28 tot 48 jaar, die langer dan een jaar 
in de bijstand zitten.

3. Talentontwikkeling: op weg naar werk
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Projecten
Meer lezen over onze projecten m.b.t. talentontwikkeling? Bekijk de verhalen op deze pagina’s:

Schilderkandidaten leren 
basisvaardigheden in oefenwoning

Publicatie: viermaandsrapportage periode 1, juli 2018 

In maart startte Avres een opleidingstraject, waarin acht 
deelnemers in korte tijd basisvaardigheden van het schildersvak 
leren. Een diverse groep met medewerkers uit de sociale 
werkvoorziening en mensen met een uitkering, waaronder 
enkele statushouders. Met een doelgerichte training van vijf 
weken vergrootten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. 
“De helft van de groep kon na dit traject meteen aan de slag op 
een werkervaringsplaats. En twee kandidaten zitten nog in ene 
ander traject.” vertelt Avres accountmanager Mirjam van der 
Weide.

Avres organiseerde dit traject met samenwerkingspartners 
SW Vastgoed Verbetering en Meestersgilde. Het praktijkdeel 
van deze training vond plaats in enkele leegstaande woningen 
van Poort6 aan de D.F. Pauwstraat in Gorinchem.

Introductie in het schildersvak
Mirjam vertelt hoe deze samenwerking ontstond: 
“Wij bemiddelen tussen werkgevers en kandidaten en we 
komen zoveel vacatures voor schilders tegen. Daar moesten 
we iets mee! Daarom zochten we contact met organisaties die 
veel meer thuis zijn in die branche dan wij en gingen samen 
van start met het opzetten van dit project.” De opleiding 
duurde 5 weken, waarbij de deelnemers gedurende 4 dagen 
per week worden begeleid door een erkende schilder. “In deze 
periode kregen zij de basis van het schildersvak aangeleerd, 
zoals oppervlak schoonmaken, schuren, afplakken, plamuren,  
gronden en aflakken. Daarnaast was er aandacht voor de 
algemene Nederlandse taal, schilders vaktaal, communicatie 
op de werkvloer en werknemersvaardigheden.”

De acht deelnemers aan dit traject vormden een gemêleerd 
gezelschap. “Statushouders die in land van herkomst 
meubel- of klerenmaker waren bijvoorbeeld. Maar ook een 
medewerker uit de sociale werkvoorziening en iemand met 
een administratieve achtergrond. Motivatie en enthousiasme 
waren onze voornaamste criteria.”

Effectief
Voor de deelnemers was oefenen in een echte werkomgeving 
heel effectief. Zo deden ze gerichte ervaring op. Poort6 
faciliteerde deze werkomgeving door voor de duur van dit 
traject leegstaande woningen beschikbaar te stellen. Een 
leermeester van SW Vastgoed Verbetering leerde hen op 
deze locatie de basisvaardigheden van het schildersvak. 
Meestersgilde stelde werkkleding beschikbaar en was als 
intermediair in de branche dé partij die zorg droeg voor de 
bemiddeling van de deelnemers na afronding van dit traject. 
“Een geweldig voorbeeld van samenwerking en een win-win 
voor alle partijen!”, vertelt Mirjam enthousiast.

Dubbele kansen
De samenwerking van Avres met regionale schildersbedrijven 
helpt kandidaten bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. 
Tegelijkertijd draagt het bij aan het verkleinen van het 
personeelstekort in de schildersbranche. 

Vrouwelijke statushouders zetten 
stap richting zelfstandigheid - 
Project EVA afgerond

Publicatie: viermaandsrapportage periode 2, november 2018 

In mei ging in Gorinchem het project EVA van start: Educatie 
voor Vrouwen met Ambitie. Dit project helpt vrouwelijke 
statushouders om stappen te zetten richting arbeidsmarkt en 
(economische) zelfstandigheid. Een belangrijke succesfactor 
in dit project was de inzet van ‘sleutelpersoon’ Lina Khatib, die 
zelf enkele jaren geleden vanuit Syrië naar Nederland vluchtte. 
Lina: “Ik praat Nederlands én Arabisch. Ik kom vanuit dezelfde 
achtergrond en ik weet hoe het is om vanuit onze normen en 
waarden in Nederland te integreren.”

Wie ben jij?
Lina assisteerde docent Jeanet van Iperen tijdens het project. 
Ze gaf onder andere uitleg over hoe dingen in Nederland 
geregeld zijn. “Nederland heeft bijvoorbeeld een heel ander 
onderwijssysteem dan Syrië. Ook zijn er veel meer regels en 
regelingen hier. Zo heb ik ook uitgelegd wat de Participatiewet 
is en waarom nieuwkomers een uitkering krijgen.” 
De deelnemende vrouwen gingen daarnaast vooral met 
zichzelf aan de slag. Lina: “De vraag ‘Wie ben jij?’ stond de 
eerste bijeenkomsten centraal. Ze spraken over wat voor werk 
ze in hun land deden, welke rol ze in hun gezin hebben, wat ze 
kunnen en wat ze willen.”

Uit eigen ervaring
Dat Lina uit eigen ervaring spreekt, maakt haar bijdrage aan 
het project EVA heel waardevol. “De vrouwen hoeven mij 
niet te vertellen over hun moeilijke reis naar Nederland. Ik 
weet hoe dat is. Ik help hen vooral vooruit te kijken, keuzes te 
maken en in actie te komen. Ik geloof er namelijk heel sterk in 
dat je je beter voelt als je naar buiten gaat, beweegt en werkt.”

Toekomstmogelijkheden verkennen
Het project EVA is een initiatief van Avres, Stichting Lezen en 
Schrijven en FynesFitness. Vaardigheden als lezen, schrijven, 
rekenen en digitale vaardigheden vormen een belangrijk 
onderdeel van het EVA programma. De vrouwen verkennen 
hun toekomstmogelijkheden, ontwikkeling en economische 
zelfstandigheid. Daarnaast is er aandacht voor een gezonde 
leefstijl.
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Talentontwikkeling statushouders

Publicatie: viermaandsrapportage periode 3, maart 2019  

Focus op de mens en zijn talenten. Ook voor statushouders geldt 
dat de meest succesvolle integratietrajecten ontstaan als we 
aansluiten bij hun talenten. Lian Starmans, participatiecoach 
statushouders bij Avres, spreekt inmiddels uit ervaring: 
“Duurzaam werk is een kwestie van lange adem.”

Korte klap niet altijd raak
Lian ondersteunt statushouders bij het traject richting 
werk: “Als ze bij ons binnenkomen is de weg is nog lang. 
Mensen spreken de taal niet en moeten tegelijkertijd met 
de inburgeringscursus aan de slag. Het is in dit stadium 
verleidelijk om ze direct richting productiewerk te leiden. 
Hiervoor zijn minder kwalificaties nodig en taal is vaak geen 
issue. Uit ervaring weten we inmiddels dat dit voor de lange 
termijn geen duurzame oplossing is. Mensen vallen vaak uit 
en we zien hen al snel weer bij Avres terug.”

Kijken naar de persoon
De succesfactor voor duurzame uitstroom is volgens Lian 
de persoonlijke benadering. “Ik kijk áltijd naar de persoon, 
zijn talenten, zijn opleiding, achtergrond en werkervaring. 
Diploma’s kunnen we bijvoorbeeld laten waarderen. Vaak gaan 
mensen dan wel niet op hetzelfde niveau aan het werk, maar 
het is mooi als ze met scholing in dezelfde richting kunnen 
ontwikkelen. 

Samen met werkgevers
Maar er zijn ook veel mensen die helemaal niet zo hoog 
opgeleid zijn. “Dan zetten we in op hele praktische 
vaardigheden”, vervolgt Lian. “We kijken hierbij goed naar 
behoeften van het regionale bedrijfsleven. Zo hebben we het 
afgelopen jaar een schildercursus en een schoonmaakcursus 
georganiseerd. En we starten met een lascursus. 
Werkgevers werken hieraan mee waardoor de baankans 
voor de deelnemers erg groot is. Maar ook zaken als een 
veiligheidscertificaat of een heftruck-certificaat komen veel 
aan bod.”

Focus op talentontwikkeling
Talentontwikkeling is mooi, maar kost ook tijd. Lian is stellig: 
“Trek er gerust een jaar of twee voor uit. Onderzoek waar 
talenten en mogelijkheden liggen. Maak hiervoor een 
individueel passend ontwikkelplan en zorg dat mensen 
ondertussen de focus op inburgeren houden. Vervolgens 
kunnen onze accountmanagers gericht op zoek naar 
een baan, passend bij de talenten van de persoon en de 
kwalificaties die ze inmiddels hebben behaald. Mensen 
voelen zich dan gelukkiger, kunnen zich zelfstandig verder 
ontwikkelen en vinden hun eigen weg. Deze mensen zien we 
bij Avres niet meer terug. En dat is uiteindelijk het mooiste 
resultaat dat we kunnen behalen!”

Van asielzoeker naar statushouder
Als vluchtelingen in Nederland aankomen, doorlopen ze 
eerst een asielprocedure: een check of ze daadwerkelijk 
recht op asiel hebben. Is dit het geval dan krijgen ze een 
verblijfsvergunning en worden ze statushouders, wat betekent 
dat ze dan een opleiding mogen volgen en mogen werken. 
Dat is ook het moment waarop ze voor een uitkering bij Avres 
in beeld komen. Uiteraard met de verplichting op zoek te gaan 
naar werk.
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Doelstelling
Het bevorderen van de sociale ontwikkeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Als werk (nog) niet aan de orde is
Avres zet niet bij iedereen in op een traject op weg naar 
regulier werk. Voor mensen waarbij dit (nog) niet haalbaar is, 
wordt ingezet op werken tegen geringe loonwaarde, sociale 
ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Bij deze 
doelgroep gaat het erom dat mensen zichzelf ontwikkelen en/
of een maximale maatschappelijke bijdrage leveren.
Om het participatieniveau van mensen te kunnen verhogen 
zijn belangrijke factoren: de aanwezigheid van voldoende 
passend (vrijwilligers)werk, gezelligheid en uitdagingen. 
Alleen als een of meerdere van deze factoren aanwezig zijn, 
maken mensen stappen in hun sociale ontwikkeling.
Het organiseren van begeleiding tijdens dit proces van 
sociale ontwikkeling is echter geen (specifieke) taak voor 
Avres. Daarom heeft zij hiervoor in 2018 de samenwerking 
gezocht met lokale welzijnsorganisaties, zoals onder 
andere de Stichting Samen Doen en Huizen van de Waard. 
Mensen krijgen vanuit deze organisaties begeleiding en 
ondersteuning bij ontmoeting, vrijwilligerswerk en vele 
andere zaken.

Nieuw beschut voor mensen met een lage 
loonwaarde
Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is ook 
het instrument nieuw beschut geïntroduceerd. Vanwege 
onduidelijkheid over financiële geldstromen vanuit het Rijk en 
de daarmee verbonden risico’s, is Avres pas in 2017 gestart 
met de inrichting van dit instrument. Iedere medewerker 
die beschut werkt bij Avres, heeft een eigen jobcoach die 

de mensen begeleidt. De jobcoach heeft dagelijks contact 
met de mensen en weet bijvoorbeeld waar iemand warm 
van wordt en of iemand een goede dag heeft. Maximale 
maatschappelijke participatie en sociale ontwikkeling binnen 
de beperkte aanwezige loonwaarde is de doelstelling, niet 
het behalen van productiedoelstellingen. Het gaat bij deze 
doelgroep dan ook om het kennen van de mens achter de 
werknemer.  

Cijfers en resultaten 

4. Sociale ontwikkeling

Projecten

Meer lezen over onze projecten m.b.t. sociale ontwikkeling? 
Bekijk de verhalen op de volgende pagina’s:
•  Avres en Syndion: samen werken aan maximale 

participatie | pagina 12
•  Beschut werk ook buiten Avres | pagina 12
• Molenwaard kiest voor wachtlijstbanen beschut werk 
 | pagina 13
• Statushouders doen vrijwilligerswerk in De Meerkant 
 | pagina 13
•  Werklocatie Leerdam brengt rust en nieuwe 

mogelijkheden | pagina 14

Aantal werkplekken nieuw beschut
per gemeente

  Te realiseren Aantal  Aantal
  aantal gerealiseerd  pers. op de 
Gemeente t/m 2018  in 2018 wachtlijst

Giessenlanden 2 2 nvt
Gorinchem 14 6 nvt
Leerdam 5 2 nvt
Lingewaal 2 1 nvt
Molenwaard 3 3 3
Zederik 2 0 nvt
Totaal 28 14 3
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Projecten
Meer lezen over onze projecten m.b.t. sociale ontwikkeling? Bekijk de verhalen op deze pagina’s:

Avres en Syndion: samen werken aan 
maximale participatie

Publicatie: viermaandsrapportage periode 1, juli 2018 

Avres en Syndion streven een zelfde doel na: mensen met een 
beperking de kans geven zich te ontwikkelen en zo maximaal 
mee te doen in de samenleving. Daarom zochten de twee 
organisaties elkaar op om samen tot een vernieuwende aanpak 
te komen. Het doel? Het bieden van de juiste ondersteuning op 
het juiste moment. Inmiddels kijken we terug op een succesvolle 
pilotperiode, die in 2017 van start ging. Bettina Bruno van 
Avres: “En we gaan deze samenwerking de komende tijd 
uitbreiden.”

De gezamenlijke aanpak is gericht op mensen die als SW-
medewerkers bij Avres werken, mensen die via Avres een 
uitkering ontvangen en mensen die via de WMO actief zijn in 
arbeidsmatige dagbesteding. Bettina: “We zien in de praktijk 
een flinke overlap in de behoeften van deze mensen.  
De regeling waar zij onder vallen doet er dan eigenlijk niet toe. 
We zijn daarom deze pilot gestart om na te gaan of we samen 
beter passende ondersteuning en meer participatie kunnen 
realiseren.”

Ontwikkeling zonder prestatiedruk
Zo kwamen Syndion en Avres tot een aanpak voor mensen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bettina: 
“We bieden hen de mogelijkheid om zich verder te 
ontwikkelen in een arbeidsmatige setting van Syndion. 
Een setting die gericht is op het welbevinden van de 
individuele werknemer en zonder prestatiedruk. Persoonlijke 
ontwikkeling én het perspectief van die werknemer staan 
voorop en talent is het uitgangspunt; we kijken allereerst naar 
wat mensen kunnen. Avres en Syndion begeleiden en volgen 
de mensen intensief. “Als mensen dan langer dan 6 maanden 
op een Syndion locatie actief zijn, kunnen we meten hoe zij 
zich ontwikkeld hebben.”

Intensiever samenwerken
Avres en Syndion hebben de afgelopen periode met elkaar 
gekeken naar de resultaten tot nu toe. Die resultaten 
bieden meer dan voldoende basis om de samenwerking te 
intensiveren. “Zo gaan we onderzoeken of het haalbaar is te 
werken volgens dezelfde methode, met dezelfde of in ieder 
geval op elkaar afgestemde diagnostische instrumenten. Ook 
kijken we naar andere organisaties met passende plekken om 
mogelijk mee samen te werken. Bovenal blijven we gebruik 
maken van elkaars expertise”

Waarom Syndion?
Syndion is een regionaal werkende organisatie die 
uiteenlopende vormen van ondersteuning biedt aan mensen 
met een beperking, waaronder dagbesteding. Syndion en 

Avres richten zich beide op het stimuleren van mensen om te 
participeren naar vermogen. Daarbij staan persoonsgerichte 
ondersteuning en ontwikkeling tot zelfredzaamheid centraal, 
met respect voor degenen die al maximaal naar vermogen 
presteren en waarbij verdere ontwikkeling niet mogelijk is. 
“Door samen te werken versterken wij elkaar; we maken 
gebruik van elkaars kwaliteiten en delen kennis en kunde. 
Agogen en gedragsdeskundigen van Syndion dragen bij aan 
een verbeterslag in de begeleiding, Avres in het organiseren 
van werk en ontwikkeling.

In de praktijk:
In de pilot periode startten 16 SW-medewerkers een traject 
bij Syndion. Zij gingen aan de slag bij diverse Syndion 
locaties: GoedPunt, Bakkerij, Metropole, Outsider Art atelier, 
Houtnijverij en Hermeta.

Beschut werk ook buiten Avres

Publicatie: viermaandsrapportage periode 2, november 2018 

Mensen die Beschut werken, doen dat vaak binnen de muren 
van Avres. Daar krijgen zij de intensieve begeleiding, die 
reguliere werkgevers vaak niet kunnen bieden. Dit betekent 
trouwens niet dat werken buiten Avres geen optie is. Zo zijn 
er mensen die op basis van de regeling nieuw beschut op 
Detacheringsbasis aan de slag kunnen op een werkplek buiten 
Avres. De 19-jarige Martijn is daarvan een mooi voorbeeld. 
Hij werkt als manusje van alles bij Restaurant Oud Vuren. 
Eigenaar Wouter Blinde: “Martijn kan ontzettend veel, maar 
heeft wel steeds iemand in zijn nabijheid nodig.”

Werkgever ziet talent
Martijn heeft een verstandelijke beperking en volgde 
speciaal onderwijs. Via een snuffelstage maakte hij kennis 
met Oud Vuren. Wouter zag meteen Martijns talent en kon 
ook de nodige begeleiding bieden. In overleg met Wouter 
en Martijns ouders besloot Avres een ‘indicatie Beschut 
werk’ aan te vragen. Nadat het UWV de indicatie toekende, 
kon Martijn aan de slag bij Oud Vuren. Martijn: “Ik ben net 
een duizendpoot. Ik doe hier van alles. Buitenklussen, zoals 
grasmaaien. Appels schillen voor de appeltaart. Drankjes 
klaarzetten voor vergaderingen.”

Altijd in de buurt
Martijns werkgever Wouter is ontzettend blij met zijn 
werknemer: “Hij leert hier heel veel en kan steeds meer. 
Wel heeft hij altijd iemand in zijn buurt nodig. Zelfstandig 
klussen doen lukt hem niet. Martijn is daarom vaak bij mij in 
de keuken. Als team werken wij met zijn tweeën als drie. We 
zijn goed op elkaar ingespeeld: als ik iets nodig heb, staat het 
er vaak al voor ik er zelf aan denk.”
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Overzichtelijk
Martijn heeft het zichtbaar naar zijn zin bij Oud Vuren. “Het 
leukste vind ik de vaat. Daar ben ik ook goed in.” Wouter vult 
hem aan: “Dat is een overzichtelijke taak, waar hij zich goed 
op kan focussen. En het is meestal op een moment dat het 
gezellig is met de mensen van de bediening. Want behalve 
een harde werker is Martijn ook echt een allemansvriend.

Nieuw Beschut werk
Bij de invoering van de Participatiewet in 2015 is de instroom 
in de Sociale Werkvoorziening stopgezet. Voor mensen met 
een beperking, die een beschutte werkomgeving nodig, 
hebben is ‘nieuw Beschut werk’ geïntroduceerd. Beschut werk 
is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke 
of psychische beperking. Zij kunnen wel werken, maar 
hebben aanpassingen op hun werkplek nodig en ook meer 
begeleiding dan een reguliere werkgever vaak kan bieden.
Sinds 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om mensen 
met een ‘indicatie Beschut werk’ een ‘arbeidscontract 
Beschut werk’ aan te bieden. Hiervoor geldt een aantal 
werkplekken per gemeente, dat door Het Rijk is vastgesteld. 
Avres biedt die beschutte werkplekken voor de aangesloten 
gemeenten. Vaak binnen de eigen afdelingen, maar soms ook 
bij werkgevers in de regio.

Molenwaard kiest voor wachtlijstbanen 
beschut werk

Publicatie: viermaandsrapportage periode 1, juli 2018  

Werken is misschien wel de beste manier om te participeren 
in de samenleving. Maar niet iedereen kan zelfstandig aan 
de slag bij een werkgever. En voor sommige mensen is ook 
werken met loonkostensubsidie (nog) te hoog gegrepen. “Ook 
die mensen willen wij de kans bieden aan het werk te gaan en 
zich te ontwikkelen. Ook als het er meer zijn dan het aantal dat 
het Rijk voor ons heeft vastgesteld. Dat is het idee achter de 
wachtlijstbanen Beschut werk.”, vertelt Jan Peter van Zoelen  van 
de gemeente Molenwaard. 

Beschut werk
Soms hebben mensen vanwege hun beperking zoveel 
begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig, dat je dit 
niet van een gewone werkgever kunt verwachten. Die mensen 
zijn dan aangewezen op ‘Beschut werk’. Avres biedt die 
beschutte werkplekken; een vastgesteld aantal per gemeente. 
Voor Molenwaard zijn dat er drie. Het UWV gaf echter meer 
indicaties af; er staan nu zes mensen op de wachtlijst voor een 
beschutte werkplek. Een gemeente heeft geen invloed op het 
aantal. Het is afhankelijk van de aanvragen die het UWV krijgt 
en hoe zij die beoordelen. Mariska Bhagwat van Avres: 
“Het is fijn dat de gemeente Molenwaard ook de mensen 
op de wachtlijst een baan wil bieden. Wij zien vaak dat de 

mensen al verschillende trajecten hebben doorlopen. Dan is 
een baan binnen Beschut werk vaak de beste manier om hen 
te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling.”

Tussen wal en schip?
“Dat betekent dat die mensen tussen wal en schip dreigden 
te vallen; zonder beschutte werkplek zitten ze werkloos 
thuis of zijn ze aangewezen op dagbesteding, waar ze niet 
op hun plek zijn. Dat willen wij als gemeente niet. Daarvoor 
vinden we participatie te belangrijk. Daarnaast blijkt het 
vaak om jonge mensen te gaan, die zich wellicht nog verder 
kunnen ontwikkelen als ze aan het werk zijn.”, vervolgt 
Jan Peter. Samen met Avres kwam de gemeente met een 
tussenoplossing: de wachtlijstbaan.

Wachtlijstbaan
Mariska: “Een wachtlijstbaan is in bijna alle opzichten 
hetzelfde als een baan binnen de regeling ‘Beschut werk’. 
De mensen van de wachtlijst komen ook in dienst bij de 
Stichting Avres, onder de zelfde arbeidsvoorwaarden. 
Ook krijgen zij ondersteuning van een jobcoach en de 
begeleiding en aanpassingen die zij nodig hebben. Het 
grootste verschil is de financiering. Een wachtlijstbaan 
wordt niet betaald uit het Participatiebudget. De gemeente 
Molenwaard betaalt dit uit een ander budget binnen het 
Sociaal Domein. Dit is een tijdelijke oplossing en welk vervolg 
het gaat hebben is nog niet duidelijk. Sommige van de 
mensen stromen misschien uit naar een andere werkgever. 
Ook kan het zijn de overheid de regels wijzigt. Wij blijven 
hierover met gemeente Molenwaard in gesprek. Maar voor nu 
zijn ze aan de slag. Dat is het belangrijkste!”

Statushouders doen vrijwilligerswerk in 
De Meerkant

Publicatie: viermaandsrapportage periode 1, juli 2018

Sinds kort heeft De Meerkant in Meerkerk er een viertal 
vrijwilligers bij: een gemêleerd groepje statushouders steekt 
er de handen uit de mouwen en ondersteunt personeel en 
bewoners met allerlei werkzaamheden. Petra Verwaaij van de 
gemeente Zederik: “SamenDoen en Avres pakten de werving van 
de vrijwilligers samen op en dat bleek een succes.”

Informatiebijeenkomst
De Meerkant is een Syndion woonvoorziening voor 
mensen met een beperking. Toen de instelling met een 
vrijwilligerstekort kampte, opperde Petra Verwaaij het idee om 
hiervoor statushouders te werven. De locatiemanager van De 
Meerkant nam contact op met SamenDoen. Marielle Don van 
SamenDoen: “Ik zocht contact met Avres en samen bekeken 
we wie ons er geschikt voor leek. We selecteerden acht 
mensen en nodigden hen uit voor een informatiebijeenkomst 
in De Meerkant. Zeven van hen woonden de bijeenkomst bij”



14 | Samen anders werken

Meteen aan de slag
Petra Verwaaij: “Wethouder Arie Donker deed de aftrap 
en heette de statushouders welkom. Daarna volgde een 
toelichting op de organisatie, uitleg van de werkzaamheden 
en een rondleiding. De groep was meteen enthousiast!” 
Marielle Don vult aan: “Drie van hen zijn vrijwel meteen aan 
de slag gegaan. Een vierde moest eerst nog wat zaken regelen 
en is inmiddels ook begonnen. Eén van de statushouders had 
niet zo’n affiniteit met de doelgroep van De Meerkant en zet 
zich nu in bij een peuterspeelzaal.”

Goed contact met bewoners
De vier kersverse vrijwilligers, twee mannen en twee vrouwen, 
doen allerlei ondersteunende werkzaamheden: technisch 
onderhoud, boodschappen, hulp bij activiteiten, wassen, 
strijken en allerlei andere klussen. Marielle: “Het bevalt hen 
en De Meerkant erg goed. En niet onbelangrijk: ze kunnen 
het goed vinden met de bewoners van De Meerkant. Een hele 
mooie manier om in te burgeren!”

Werklocatie Leerdam brengt rust en 
nieuwe mogelijkheden

Publicatie: viermaandsrapportage periode 3, maart 2019 

In het najaar van 2018 opende Avres de nieuwe werklocatie 
aan de Industrieweg in Leerdam. Vanaf dat moment werken 
circa 40 SW medewerkers op een kleinschalige Avres locatie, 
in hun eigen woonomgeving. Tot die tijd waren zij werkzaam 
op de oude locatie op Avelingen-West in Gorinchem. Inmiddels 
hebben zij de eerste maanden op hun nieuwe werkplek achter 
de rug.

Minder reistijd
“Voorheen moest ik ‘s morgens om half zeven al klaarstaan 
om met de bus naar het werk in Gorinchem te gaan. Nu ben 
ik er in vijf minuten op de fiets.”, vertelt Anneke. Haar collega 
Dirk vindt het ook fijn dat hij nu niet meer zo vroeg op hoeft. 
“En het scheelt reiskosten!”, vult hij aan. 
Ook jobcoach Ed van de Lugt ziet dat het zijn SW collega’s 
goed doet, om dichterbij huis te werken. Ed: “Daarnaast 
spelen ook de kleinschalige opzet en de indeling van ons team 
een belangrijke rol.”

Nieuwe dingen proberen
“De nieuwe locatie is kleiner en huiselijker. Met de twee 
werkleiders Gerrit en Peter vorm ik een team dat – letterlijk 
– dichtbij de mensen staat. Dat heeft deels met de indeling 
van de ruimte te maken en deels met een andere manier van 
werken. Zo heb ik nu als jobcoach veel meer contact met mijn 
SW-collega’s dan voorheen. We merken dat mensen zich 
veiliger voelen, vrijer om zich uit te spreken. Ook proberen we 

wel eens wat dingen uit. Dan laten we medewerkers eens wat 
nieuws te proberen. Soms blijkt dan dat ze veel meer kunnen 
dan ze zelf dachten en dat is mooi!”

Een goede buur
De locatie aan de Industrieweg blijkt nog meer voordelen te 
hebben dan alleen maar dichterbij huis. Ed: “We hebben goed 
contact met de buren, beginnen er al bij te horen in de buurt. 
En dat het Sociaal Team en andere partner-organisaties hier 
in het pand zijn getrokken is ook hartstikke fijn! Dan hoeven 
de mensen geen hele middag meer vrij te nemen voor een 
afspraak, maar kunnen ze gewoon even een uurtje van hun 
werkplek.”

Het in gebruik nemen van het pand in Leerdam komt 
voort uit de visie van Avres, dat medewerkers uit de sociale 
werkvoorziening (SW) met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt beter werken op kleinere locaties in de eigen 
woonomgeving. Naast deze vestiging in Leerdam heeft Avres 
ook twee kleinschalige locaties ingericht in Gorinchem: aan 
de Schelluinsestraat (in samenwerking met Attema) en aan de 
Spijksedijk (de LingeLoods). 
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Projecten

Meer lezen over ons project m.b.t. inkomensverstrekking en 
minimabeleid? Bekijk dit verhaal op de volgende pagina:
•	 Minimaregelingen:	klantvriendelijker	en	efficiënter 
 | pagina 16
• Extra geld zwemlessen voor ouders met laag inkomen
 | pagina 16
• Slim datagebruik bij toekennen minimaregelingen 
 | pagina 16 

Doelstelling
Het niet-gebruik van bijzondere bijstand en minimaregelingen tegengaan en het bereik van de 
bijzondere bijstand en de minimaregelingen vergroten.

Zorgen voor voldoende inkomen
De beschikking kunnen hebben over voldoende inkomen is 
voor mensen een belangrijke voorwaarde om een ‘normaal’ 
en regulier leven te kunnen leiden. Als hun inkomen daartoe 
een belemmering is, kunnen mensen gebruik maken van 
(bijzondere) inkomensvoorzieningen die door Avres worden 
verstrekt. Producten die Avres hiervoor inzet zijn: algemene 
bijstand, bijzondere bijstand en minimaregelingen. In de tabel 
in hoofdstuk 3 is al inzichtelijk gemaakt hoeveel personen 
er per gemeente in 2018 een beroep hebben gedaan op 
algemene bijstand.

Uitvoering bijzondere bijstand en minimaregelingen
In 2018 hebben in totaal 3688 unieke huishoudens  
gebruik gemaakt van bijzondere bijstand en minimarelingen. 
Er is in dit jaar meer geld uitgeven aan bijzondere bijstand  
en minimaregelingen.  De uitgaven bedroegen in 2017 
3,86 miljoen tegen 3,97 miljoen in 2018.
Omdat de instroom van statushouders in 2018 sterk is 
afgenomen is er in 2018 ook minder geld uitgegeven aan de 
woninginrichtingskosten voor deze doelgroep. De uitgaven 
voor de individuele inkomenstoeslag zijn toegenomen door 
een meer klantvriendelijkere werkwijze waarmee het bereik 
van deze voorziening is vergroot. Ook is er in 2018 meer 
gebruik gemaakt van de collectieve zorgverzekering. Het 
optrekken van de inkomensgrens naar 120% om gebruik te 
kunnen maken van voorzieningen, is hier mede een oorzaak 
van. Dat laatste geldt overigens ook voor het beroep op 
andere minimarelingen en bijzondere bijstand. 

De kosten voor bijzondere bijstand kosten bewindvoering 
stijgen nog steeds, maar minder sterk dan voorgaande jaren. 
De uitgaven aan de Stichting Leergeld met het oog op de 
bestrijding van kinderarmoede, zijn ook toegenomen. Door 
beleidswijzigingen die Avres heeft doorgevoerd als gevolg van 
extra beschikbare Rijksmiddelen hebben meer kinderen een 
beroep kunnen doen op de voorzieningen die deze Stichting 
verstrekt. 

Cijfers en resultaten

5. Inkomensverstrekking en minimabeleid

I.v.m. de vergelijking zijn de kosten van gemeente Hardinxveld-Giessendam 
in 2017 in mindering gebracht op het totaal. 

Maatschappelijke zorg

Wonen 

BewindvoeringOverig

Co
lle

cti
eve zorgverzekering

 € 1.670.531 
 € 274.381 

 € 761.916 
 € 727.452

 € 610.875

+5%

-22%

+10%+5%

+15%

Bijzondere bijstand en minimabeleid 2018
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Projecten
Meer lezen over onze projecten m.b.t. inkomensvertrekking en minimabeleid? Bekijk de verhalen op de volgende 
pagina’s:

Minimaregelingen: klantvriendelijker 
en efficiënter

Publicatie: viermaandsrapportage periode 1, juli 2018 

In februari ontvingen circa 900 klanten een inkomenstoeslag 
over 2018. De toekenning van deze en andere toeslagen 
verloopt anders dan voorgaande jaren. Eline Vogler en Hanneke 
Luijten van Avres vertellen over de nieuwe werkwijze.

Eline: “Avres nam dit jaar voor het eerst zelf het initiatief om 
de inkomenstoeslag toe te kennen aan klanten. Dit deden we 
door reeds aanwezige klantgegevens aan elkaar te koppelen, 
waaronder een eerdere goedgekeurde aanvraag. Zo stellen 
we het recht op een inkomenstoeslag vast en zorgen we voor 
uitbetaling op een vast moment van het jaar. Klanten hoeven 
nu dus niet (opnieuw) om de inkomenstoeslag te vragen en 
wij werken met een proces dat korter en eenvoudiger is.”

Recht op extra geldbedrag
De inkomenstoeslag is één van de minimaregelingen die 
Avres namens de betrokken gemeenten uitvoert. Het is een 
extra geldbedrag, waar inwoners recht op hebben als ze 
minstens 3 jaar een laag inkomen hebben. Dat moeten ze 
dan wel zelf aanvragen. Ieder jaar opnieuw, ook als er niets 
veranderde in hun situatie. Tot nu dus.

Logisch
Een ander voorbeeld van een minimaregeling is de financiële 
bijdrage voor mensen met een chronische ziekte of handicap. 
Hanneke: “Stel, je bent chronisch ziek en je hebt een laag 
inkomen. Dan is de kans groot dat je recht hebt op die 
bijdrage. De kans is ook groot dat je het jaar daarna nog 
steeds diezelfde chronische ziekte hebt. Ontzettend onlogisch 
dat je dan opnieuw de bijdrage zou moeten aanvragen. Dus 
keren we dat bedrag uit aan iedereen die er het jaar daarvoor 
ook recht op had en bij wie niets veranderd is.”

Van wet naar regeling
Avres kent diverse regelingen voor mensen met weinig 
inkomen. Al die regelingen zijn gebaseerd op landelijke 
wetgeving. Avres zoekt binnen die wettelijke kaders de ruimte 
om de toekenning ervan zo efficiënt en klantvriendelijk 
mogelijk doen. Hanneke: “We maken het voor onze klanten 
zo makkelijk mogelijk. Bovendien handelen we minder vanuit 
controle en meer vanuit vertrouwen.” Eline vult aan: “We 
hebben onszelf op een gegeven moment afgevraagd: hebben 
we echt jaarlijks een aanvraag-formulier van een klant nodig 
om het recht op een extra bijdrage vast te stellen? Of kunnen 
we ook al aanwezige klantgegevens op een slimme manier 
verzamelen en naast elkaar leggen? Dat is een kwestie van 
servicegericht denken.”

Extra geld zwemlessen voor ouders met 
laag inkomen

Publicatie: viermaandsrapportage periode 2, november 2018  

“Ieder kind moet kunnen leren zwemmen. Zwemlessen 
zijn echter een forse kostenpost voor ouders met een 
minimuminkomen. Daarom ben ik ontzettend blij dat de 
gemeenten in onze regio geld beschikbaar stellen om die 
ouders hierin tegemoet te komen.” Aan het woord is Bob van 
der Burgt, coördinator bij Stichting Leergeld Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden. Deze stichting handelt namens Avres 
de aanvragen voor tegemoetkoming zwemlessen af. Avres 
maakte zich hard voor het beschikbaar stellen van dit 
geld, vanuit de overtuiging dat zwemlessen een belangrijk 
onderdeel vormen van de ontwikkeling van kinderen.

Zwemles is nodig
Van der Burgt: “Sinds de afschaffing van het schoolzwemmen 
in 2013 moeten ouders zelf zwemlessen regelen voor hun 
kinderen. Ze konden daarvoor wel een bijdrage vragen uit het 
Regionaal Declaratiefonds (RDF). Maar dit bedrag was meestal 
niet hoog genoeg. Veel ouders stopten dan de zwemlessen 
na een paar maanden en de kinderen behaalden hun diploma 
met vertraging of helemaal niet. Dat moeten we niet willen. 
Kunnen zwemmen is echt een primaire noodzaak in ons 
land!”

Kinderen kunnen meedoen
Nu er een apart budget is voor zwemlessen, krijgen de 
ouders voldoende geld om hun kinderen het A diploma 
te laten halen. Bovendien blijft er voldoende geld over in 
het RDF om bij te dragen aan bijvoorbeeld schoolreisjes 
of sportclubcontributie. “Dat voorkomt sociale uitsluiting 
van kinderen van ouders met een laag inkomen. Daarmee 
helpen we jaarlijks ongeveer 1800 kinderen in de regio 
Alblasserwaard / Vijfheerenlanden. Fijn dat we dit dankzij 
de aangesloten gemeenten kunnen doen. Zo helpen we de 
ontwikkeling van kinderen, dragen we bij aan hun veiligheid 
en zorgen we dat ze kunnen meedoen met leeftijdsgenoten!”

Slim datagebruik bij toekennen 
minimaregelingen 

Publicatie: viermaandsrapportage periode 3, maart 2019

Avres kent verschillende regelingen voor mensen met een 
laag inkomen. Om te bepalen of mensen recht hebben op 
zo’n regeling, hebben we informatie van hen nodig. Over de 
hoogte van hun inkomen bijvoorbeeld. Het verzamelen en 
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beoordelen van die informatie kan gelukkig steeds efficiënter 
en klantvriendelijker. Eline Vogler van Avres: “Door het slim 
gebruiken van digitale gegevensbestanden, hoeven we mensen 
steeds minder te vragen.” 

Niet vragen naar de bekende weg
Het idee achter de werkwijze is simpel: waarom om informatie 
vragen, die al bekend is? Hoewel het idee simpel is, is de 
werkwijze best een technisch verhaal. Eline: “Avres deed 
een pilot om het recht op minimaregelingen vast te kunnen 
stellen, zonder klanten om gegevens te moeten vragen. Voor 
het verzamelen, koppelen en analyseren van de benodigde 
gegevens schakelden we het Inlichtingenbureau in, een 
stichting die in opdracht van gemeenten werkt.”

Controle en service gaan hand in hand
“Het Inlichtingenbureau knoopt informatie van Avres aan de 
ICT systemen van andere organisaties, zoals Belastingdienst 
en UWV. Avres krijgt van hen een overzicht terug van mensen 
die zeker aan de voorwaarden voldoen; zij krijgen dan het 
recht op de regeling toegekend. Dat scheelt Avres veel werk 
en dat is mooi. Maar nog mooier vind ik: we vragen onze 
klanten niet onnodig allerlei zaken aan te leveren en in te 
vullen. En ze hoeven niet elk jaar een aanvraag te doen; wij 
kunnen zelf vaststellen op welke minimaregelingen ze weer 
recht hebben. Op deze manier controleren we niet alleen, we 
bieden ook service.” 

Voor mensen met een laag inkomen, is het vaak lastig 
om rond te komen. Om hen te ondersteunen zijn er 
minimaregelingen: financiële bijdragen die Avres toekent aan 
inwoners van de aangesloten gemeenten, die aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. Avres kent minimaregelingen voor: 
sport, cultuur en onderwijs (Regionaal Declaratiefonds 
/ Stichting Leergeld), chronische ziekte of beperking, 
collectieve zorgverzekering en inkomenstoeslag. 
Avres streeft ernaar het gebruik van deze regelingen zo 
laagdrempelig mogelijk te maken. Het koppelen van data 
uit computersystemen draagt daaraan bij. Dit is uiteraard 
alleen mogelijk én toegestaan voor mensen die reeds bij Avres 
bekend zijn en al eerder een aanvraag deden.  



18 | Samen anders werken

 

Doelstelling
Een effectieve schulddienstverlening, die bijdraagt aan armoedebestrijding en een positief effect heeft 
op participatie. 

Uitvoering schulddienstverlening
In 2018 is er sprake geweest van een daling van het aantal 
aanmeldingen schulddienstverlening ten opzichte van 2017. 
Dit heeft voornamelijk te maken met de uittreding van de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam per 1-1-2018. Als 
Hardinxveld-Giessendam buiten beschouwing wordt gelaten, 
wordt zichtbaar dat er in 2018 sprake is geweest van een 
lichte stijging van het aantal in behandeling zijnde dossiers. 

Avres heeft zich de laatste jaren ingezet om de enkelvoudige 
hulpvragen zoveel mogelijk door het voorliggend veld 
af te laten handelen. Hiervoor is de samenwerking 
met organisaties als Schuldhulpmaatje en Humanitas 
geïntensiveerd. Avres zelf spitst zich steeds meer toe 
op de complexere problematiek, de minnelijke en 
wettelijke trajecten. Voor de uitvoering van deze trajecten 
gelden wettelijke maximale wacht- en doorlooptijden, 
en kwaliteitseisen zoals die zijn opgenomen in de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Avres voldoet aan 
deze kwaliteitseisen en is bovendien gecertificeerd door de 
Nederlandse Vereninging voor Volkskrediet (NVVK).

Van de instrumenten die Avres hanteert bij 
schulddienstverlening, worden schuldregelingstrajecten 
het meest ingezet. Dit zijn minnelijke trajecten waarbij 
een saneringskrediet wordt verstrekt of een traject 
schuldbemiddeling wordt opgestart. De looptijd van een 
schuldregeling (zowel bij een saneringskrediet als bij een 
traject schuldbemiddeling) bedraagt maximaal 36 maanden. 

Cijfers en resultaten

6. Schulddienstverlening

Projecten

Meer lezen over onze projecten m.b.t. schulddienstverlening? 
Bekijk de verhalen op de volgende pagina’s:
• Schulddienstverlening in de praktijk | pagina 19
• Grip op uitgavenpatroon door budgetcursus | pagina 19

2018
  
   

2017
  
   Aantal trajecten 

schulddienstverlening 480  407
Eenvoudig / persoonlijke lening 9 2% 3 0,5%
Eenvoudig / gemiddeld 6 1% 2 0,5%

Complex 
A)	 	Duurzame	financiële	
 dienstverlening 70 15% 66 16%
A)  Traject minnelijk 
 en wettelijk  395 82% 336 83%
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Projecten
Meer lezen over onze projecten m.b.t. schulddienstverlening? Bekijk de verhalen op de volgende pagina:

Schulddienstverlening in de praktijk

Publicatie: viermaandsrapportage periode 1, juli 2018 

Avres kent verschillende vormen van Schulddienstverlening, 
die variëren van een advies gesprek tot een intensief 
saneringstraject. Dat is voor de klant geen kwestie van zomaar 
kiezen; welk traject een klant uiteindelijk volgt, is de uitkomst 
van een zorgvuldige afweging door team Schulddienstverlening 
op basis van diverse aspecten. Het startpunt is altijd een 
aanmeldgesprek, waarin mensen met geldproblemen hun 
verhaal doen.

Aanmeldgesprek
Consulent Schulddienstverlening Sanne Strik vertelt: “Tijdens 
dat gesprek bekijken we wat er aan de hand is. Dan zetten we 
samen met de klant inkomsten, uitgaven en schulden op een 
rijtje. Zo is meteen duidelijk of snel ingrijpen nodig is. Soms 
komt tijdens zo’n eerste gesprek letterlijk de schoenendoos 
met rekeningen, aanmaningen en waarschuwingsbrieven op 
tafel. Begrijpelijk dat het lastig is daar orde in aan te brengen. 
Toch is overzicht van schulden, vaste lasten en inkomsten 
echt nodig, voor we daadwerkelijk aan de slag kunnen. 
Wij kunnen dat totaaloverzicht niet voor hen regelen. De 
Formulierenbrigade kan daarin wel de helpende hand bieden, 
dus daar verwijzen we vaak naar door.”

Advies
“Als schulden, vaste lasten en inkomsten goed in beeld 
zijn, kunnen we aan de slag. Soms is een advies voldoende. 
Bijvoorbeeld het advies om betalingsregelingen met 
schuldeisers te treffen. Ook voor het aangaan van een gesprek 
met een schuldeiser of deurwaarder kunnen we tips geven. 
En we geven regelmatig uitleg over de brieven die ze krijgen. 
Door het juridisch taalgebruik zijn die vaak lastig te lezen. Als 
je hoofd toch al overloopt, kan zo’n ingewikkelde brief er echt 
niet meer bij!”

Als	aflossen	niet	lukt
Regelmatig blijkt tijdens het aanmeldgesprek dat iemand 
een problematische schuld heeft; een schuld die hij of zij 
redelijkerwijs niet in drie jaar kan aflossen. “Dan starten 
wij een Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen 
(MSNP). Ook wel een schuldregeling tegen afkoop of 
finale kwijting genoemd. We inventariseren alle schulden 
en berekenen de afloscapaciteit aan de hand van de 
inkomsten en noodzakelijke uitgaven. Zo kan de klant aan 
zijn betaalverplichtingen blijven voldoen, naast een reële 
afbetaling aan de schuldeisers. Vaak is de afloscapaciteit 
maar een klein deel van de totale schuld en vragen we 
schuldeisers om het restant van de schuld kwijt te schelden. 
Als schuldeisers akkoord gaan sparen we 3 jaar lang de 
aflossingen en betalen het totaal van die aflossingen aan de 

schuldeisers. Schuldeisers kunnen ons voorstel ook afwijzen. 
Dan kan de klant de rechter verzoeken om toegelaten te 
worden tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen 
(WSNP). Het traject bij Avres stopt dan en in de WSNP krijgt hij 
of zij een bewindvoerder toegewezen, die streng kijkt of klant 
aan alle verplichtingen voldoet.”

Stabiliseren en afbetalen
Wanneer het volledig betalen van de schulden wel een 
optie is, start Avres met de klant een aflossingstraject. 
Het Traject 100% Betaling bijvoorbeeld. “We spreken 
dan betalingsregelingen af om de schulden binnen drie 
jaar af te lossen.” Vaak gaat aan hieraan nog het Traject 
Stabilisatie vooraf. Sanne: “Dit traject brengt inkomsten 
en uitgaven op orde; snijden in uitgaven, maar vaak ook 
vergroten van inkomsten. Door het aanvragen van toeslagen 
en minimaregelingen of de klant te motiveren om meer te 
werken. Daarnaast bieden we ook budgetbegleiding, zodat de 
klant na afloop van het traject de eigen financiën zelfstandig 
kan beheren en financiële problemen in de toekomst kan 
voorkomen.”

Nooit hetzelfde
Wat Sanne en haar collega’s merken in hun werk is dat 
geen enkel verhaal hetzelfde is. De één heeft misschien 
nooit goed geleerd met geld om te gaan en bij de ander 
stapelen pechsituaties zich op. Daarom is ook de geboden 
ondersteuning van Schulddienstverlening nooit hetzelfde. 
Maatwerk is het sleutelwoord. Wel is het vrijwel altijd een heel 
pittig voor de betrokkenen. “Maar eenmaal achter de rug 
betekent het wel een nieuwe start en dat geeft een gevoel 
van vrijheid.”, besluit Sanne.

Grip op uitgavenpatroon door 
budgetcursus

Publicatie: viermaandsrapportage periode 2, november 2018 

In 2017 startte Avres in de regio met een nieuwe type 
budgetcursus, die in de loop van dit jaar in de hele regio werd 
aangeboden. Tijdens deze cursus leren deelnemers niet 
alleen hoe ze overzicht in hun financiën brengen en houden, 
ook komen onderwerpen als koopgedrag en omgaan met 
verleidingen aan de orde. De 23-jarige student Naomi vertelt: 
“Ik heb mijn administratie nu veel beter op orde. Ik open mijn 
post meteen en weet waar ik alles kan vinden. Daarnaast 
heb ik ontzettend nuttige bespaartips gekregen. Van de 
cursusleider én van mijn medecursisten!”

Geen standaardcursus
Naomi was één van de tien deelnemers die dit voorjaar 
in Gorinchem startte met de cursus. “Het was een 
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heel gevarieerde groep. Sommigen zaten in een 
schuldsaneringstraject. Anderen wilden vooral meer grip op 
hun uitgavenpatroon krijgen. Dat laatste gold voor mij ook. 
Wat ik vooral heel fijn vond, was dat het geen standaardcursus 
was; we mochten onderwerpen kiezen, waar we meer over 
wilden leren.” Een vast onderdeel van de cursus was het 
bijhouden van de eigen administratie. Daarnaast kwamen er 
dus nog heel veel andere zaken aan bod.

Naomi: “We leerden bijvoorbeeld hoe je naar aanbiedingen 
in de supermarkt kunt kijken: levert het echt een voordeel 
op of is het een lokkertje? Ook mogelijke toeslagen van de 
belastingdienst kwamen aan de orde. En daarnaast vooral 
heel veel nuttige en praktische tips. Ik heb er ontzettend veel 
van geleerd. Ook van de andere deelnemers aan de cursus. 
De sfeer was ook erg fijn: iedereen voelde zich op zijn plek en 
voelde zich gehoord. Wat mij betreft is deze cursus echt een 
aanrader, juist ook voor jonge mensen en studenten zoals ik!”

Door deze budgetcursus laagdrempelig en gratis aan te 
bieden, streeft Avres naar het voorkomen van financiële 
problemen en het vergroten van zelfredzaamheid van de 
deelnemers. Zo zet Avres actief in op de preventie van 
schuldenproblematiek.
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Doelstelling
Het meer flexibel en efficiënter inrichten van de dienstverlening en vanuit aansprekend 
werkgeverschap de kwaliteit en flexibiliteit van medewerkers vergroten.

Doorontwikkeling op klantgerichte organisatie
Veel medewerkers van Avres zijn het afgelopen jaar verhuisd 
naar een andere locatie. Ruim 120 doelgroepmedewerkers 
zijn verhuisd naar nieuwe locaties in bijvoorbeeld Leerdam, 
Gorinchem (Attema) en Hardinxveld–Giessendam (Robot).  
In maart 2019 zullen nog eens 100 doelgroepmedewerkers 
naar de locatie LingeLoods in Gorinchem verhuizen. 
Daarnaast zijn de meeste ambtelijke medewerkers van Avres 
verhuisd naar kleinere decentrale locaties of naar de nieuwe 
locatie in Meerkerk.
Deze verhuizingen stonden niet op zichzelf. Ze zijn een 
uitwerking van onze visie. Avres wil werken daar waar de 
mensen wonen die hulp van Avres nodig hebben. Voor 
doelgroepmedewerkers die geen mogelijkheden hebben 
om bij een reguliere werkgever te werken, geldt dat zij 
waar mogelijk in hun eigen woon- en leefomgeving aan de 
slag gaan. Daarnaast moeten medewerkers elkaar kunnen 
ontmoeten op een centrale en goed bereikbare locatie 
(Meerkerk). 
Deze verhuizingen gingen niet zonder slag of stoot. Stuk 
voor stuk waren het flinke operaties die een groot beslag 
hebben gelegd op een groot aantal medewerkers die hierbij 
betrokken waren. Daarnaast hadden de diverse verhuizingen 
logischerwijs ook veel impact op SW-medewerkers. 
Desondanks ging het lopende werk door. We zijn heel 
trots op het feit dat de mensen, die zijn aangewezen op 
hulp van Avres, bijna niets gemerkt hebben van de diverse 
verhuizingen.

Niet alleen in de herpositionering van de diverse Avres-
locaties maar ook in de organisatiestructuur is zichtbaar dat 
de focus van Avres ligt op de klant. In 2018 is gestart met 
de vorming van diverse gebiedsgerichte teams. Deze teams 
werken lokaal en werken samen met andere partners.  
Met als gezamenlijk doel het bieden van de beste 
dienstverlening aan mensen die hulp nodig hebben. 
Daarnaast wordt er binnen Avres meer integraal gewerkt 
dan ooit tevoren. Projecten worden integraal opgestart en 
uitgevoerd en de samenwerking tussen verschillende teams is 
geïntensiveerd. 

Doorontwikkelen en vitaler maken organisatie
In 2018 is geïnvesteerd in het vitaler maken van medewerkers. 
Veel medewerkers zijn geschoold of omgeschoold om zo 
hun veranderende taken goed te kunnen blijven uitvoeren. 
Daarnaast is een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd.  
De uitkomsten hiervan dienen als input voor het te 
ontwikkelen vitaliteitsbeleid. Momenteel is dit beleid 
onderwerp van gesprek tussen werkgever en het 
Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad. Verder zijn er 
preventief medische onderzoeken uitgevoerd en zijn diverse 
opleidingen aan medewerkers aangeboden die gericht waren 
op het verhogen van het welzijn van medewerkers. 

7. Mens & Organisatie
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Aantal verstrekte uitkeringen (aanvragers)
per gemeente

Gemeente 1-1-2018 31-12-2018 Verschil

Giessenlanden 111 101 -10
Gorinchem 874 849 -25
Leerdam 370 358 -12
Lingewaal 108 109 1
Molenwaard 235 223 -12
Zederik 92 93 1
Totaal Avres 1790 1733 -57
     

Bijstandsduur < 28 jaar 28-48 jaar > 48 jaar Totaal

< 6 maanden 47 77 54 178
6 mnd.-2 jaar 94 149 145 388
> 2 jaar 114 626 761 1501
Totaal 255 852 960 2067
     

Duur uitkering t.o.v. leeftijd

     

Realisatie baanafspraak

     Realisatie Avres totaal t.o.v. doelstelling * Realisatie Avres per jaar, 
onderverdeeld type plaatsing

Mensen in de bijstand

     

Uitstroom
  
   

Instroom
  
   Werk(loosheid) 161 31% 243 49%

Vestiging en verhuizing 117 22% 66 13%
Inkomsten (niet werk) 67 13% 15 3%
Handhaving 4 1% 43 9%
Overige 173 33% 124 25%
Totaal 522  491
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8. Factsheet

Op 31-12-2018 is 12% van het bestand jonger dan 28 jaar (255 jongeren). Van de groep jongeren zit 55 % korter dan 2 jaar in de 
uitkering. 41 % (852 mensen) is tussen de 28 en 48 jaar. Van deze middengroep zit ruim een kwart korter dan 2 jaar in de bijstand. Voor 
de groep 48 jaar en ouder (960 mensen) is dat ongeveer 20%. 

Het totale bestand is met 3% afgenomen. In Lingewaal en Zederik bleef het bijstandsniveau vrijwel gelijk. Bij de overige gemeenten zien 
we een daling van het bijstandsbestand. Bijna de helft van de uitstroom is toe te schrijven aan het vinden van betaald werk.

De invulling van de baanafspraak is een verplichting voor werkgevers vanuit het sociaal akkoord. Per jaar wordt door Het Rijk een 
doelstelling vastgesteld. In 2017 was die doelstelling 234. In 2018 is de doelstelling met 78 verhoogd naar 312. In 2018 heeft Avres  
85 banen gerealiseerd in samenwerking met werkgevers. In 2018 heeft Avres het jaartarget geheel voor eigen rekening gerealiseerd.
De	officiële	rapportage	van	het	UWV	zal	een	completer	beeld	geven	van	het	totaal	aantal	gerealiseerde	banen	in	het	kader	van	de	
baanafspraak.

Voor hele doel-
groep met een 
beperking, ook 
die van het UWV.

Deze doelgroep bestaat 
uit 2067 aanvragers 
en hun partners in de 
leeftijd van:

*


