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Bestuursverslag 2021 

Algemeen 
Na 2020 heeft ook het jaar 2021 grotendeels in het teken gestaan van corona. Dit heeft grote invloed gehad op 
de inwoners van de gemeente Nieuwegein en op de werkzaamheden die MOvactor voor deze inwoners kon 
uitvoeren. De buurtpleinen waren volledig open en volledig dicht en alles wat daar tussenin heeft gezeten als 
gevolg van de maatregelen van de rijksoverheid en de interpretatie hiervan door de gemeente Nieuwegein. 
Daar waar mogelijk heeft MOvactor met haar vrijwilligers en medewerkers inwoners op alternatieve wijzen
kunnen bereiken. Onder meer door het thuisbezorgen van maaltijden, door inwoners in contact te brengen 
met andere inwoners en door het contact te blijven zoeken met kwetsbare inwoners. 

Intern was het voor Stichting MOvactor een jaar van verandering. Er is een samenwerkingstraject met de 
gemeente afgerond waarbij hernieuwde afspraken zijn vastgelegd over de onderlinge verhoudingen. De 
uitwerking hiervan heeft deels plaatsgevonden in 2021 en zal worden voortgezet in 2022.

Daarnaast heeft MOvactor in 2021 gekozen voor een nieuw bestuursmodel. Het bestuursmodel met een raad 
van toezicht en een (interim) directeur-bestuurder is per 01 maart 2021 gewijzigd in een bestuursmodel met 
een toezichthoudend bestuur en een directeur. Per die datum zijn de leden van de raad van toezicht 
afgetreden en opgevolgd door leden van het toezichthoudend bestuur. De interim directeur is per 01 mei 2021 
opgevolgd door een nieuwe directeur. Hiermee heeft MOvactor niet alleen een nieuw bestuursmodel, maar 
ook een nieuwe personele bezetting. Dit heeft er mede voor gezorgd dat 2021 in belangrijke mate vanuit 
bestuurs- en directieperspectief in het teken heeft gestaan van het leren kennen van de organisatie en de 
omgeving. In 2022 moet dit leiden tot een nieuwe strategie voor MOvactor de komende jaren. 

Doelstelling van de organisatie 
MOvactor stelt zichzelf ten doel om het welzijn van individuen en groepen in de samenleving te bevorderen. 
Dit doet zij onder meer door: 

- het verrichten van dienstverlening ten behoeve van maatschappelijke en sociale culturele vorming en 
vrijetijdsbesteding;

- het beheren en exploiteren van voor haar doelstelling geschikte terreinen en gebouwen; 
- het in dienst nemen van gekwalificeerde werknemers, alsmede het aantrekken van vrijwillige 

medewerkers om het werk van de stichting te doen uitvoeren; 
- het ontwikkelen, bundelen en coördineren van projecten en initiatieven op het terrein van het brede 

welzijnswerk; 
- het bevorderen van onderzoek ter peiling van de behoeften aan diensten en producten en ter 

verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van het verrichte werk. 

MOvactor geeft op verschillende manieren uiting in het bereiken van haar doelstellingen. 

Buurtpleinen
MOvactor beschikt momenteel over 4 buurtpleinen: Galecop, Batau, Doorslag en Zuid. In 2022 wordt het 
nieuwe buurtplein ‘de Componist’ geopend in gezondheidscentrum de Componist in Zuilenstein.  
Buurtverbinders op de pleinen zijn de professionals van het buurtplein. Zij maken verbinding met en faciliteren 
inwoners, initiatieven en professionele organisaties en verbinden daar waar nodig. 

De buurtpleinen zijn een essentiële plek in de wijk waar inwoners laagdrempelig gebruik van kunnen maken. 
Sociaal contact, meedoen, talenten inzetten en ontwikkelen is voor iedereen belangrijk. De buurtpleinen 
vervullen hier een rol in en dragen bij tot het nemen van eigenaarschap in hun eigen buurt. In de aankomende 
jaren moeten de buurtpleinen nog meer van/voor en door de inwoners worden, met de ondersteuning van 
MOvactor. De buurtverbinders op het plein hebben hier een aanjagende rol in.  

Buurtverbindend werk in de wijk
Buurtverbinders in de wijk verbinden inwoners met het buurtplein, initiatieven, andere inwoners, activiteiten 
in de wijk en professionals. Daarnaast ondersteunen zij inwoners bij het ontwikkelen van hun initiatief op het 
buurtplein of in de wijk. Ze initiëren activiteiten daar waar gewenst of noodzakelijk met als doel de sociale 
leefbaarheid in de buurt te vergroten en kwetsbare inwoners meer bij de samenleving te betrekken. Ze 
verbeteren de sociale cohesie in de wijken.
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De buurtverbinders in de wijk werken idealiter op ultieme wijze via de ABCD-methode: de buurt al haar 
talenten laten benutten om samen zorg te dragen voor een leefbare buurt. Tegelijkertijd is er aandacht voor 
kwetsbare inwoners en worden verbindingen gelegd met de juiste organisaties.

Buurtverbindend werk per thema
In toenemende mate wordt MOvactor gevraagd om bij te dragen aan beleidsterrein overschrijdende projecten 
en initiatieven. Buurtverbinders zijn volledig op de hoogte van hun thema en de ontwikkelingen die er in 
Nieuwegein op dat thema spelen. Zij leggen verbinding met de beleidsmakers, partnerorganisaties en zorgen 
voor een goede implementatie van projecten komend uit het gezamenlijk beleid in de wijken en op de pleinen. 

Actuele thema’s zijn onder meer gezondheid, kracht van relaties, recreatieve dagactiviteiten en educatief 
gebiedsverbinder. De buurtverbinders coördineren de activiteiten op deze thema’s en verzorgen cursussen 
zoals Grip&Glans.

Jeugd- en jongerenwerk
Het jeugd- en jongerenwerk ondersteunt kinderen en jongeren zowel individueel als collectief om op te groeien 
tot volwassenen die zelfredzaam zijn en eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen, hun talenten en 
mogelijkheden ontwikkelen en inzetten, kansen op maatschappelijke participatie pakken en benutten, 
onderdeel uitmaken van- en een bijdrage leveren aan de samenleving. Onze jeugd- en jongerenwerkers dragen 
bij aan het voorkomen van onder andere schooluitval, werkloosheid, behoefte aan professionele (jeugd)hulp, 
overlast, uitsluiting, criminaliteit en radicalisering door het present werken.

Individuele ondersteuning door vrijwilligers
Inwoners krijgen laagdrempelig en snel passende ondersteuning om problemen waar zij tegenaan lopen op te 
lossen. Hierdoor wordt voorkomen dat inwoners nog kwetsbaarder worden of in een sociaal-juridisch 
onwenselijke situatie terecht komen, en meer zorgenvrij kunnen leven. Inwoners kunnen hulp krijgen van 
vrijwilligers die ze ondersteunen bij administratieve, juridische of vervoersproblemen.  

In 2021 is een aantal nieuwe initiatieven ontwikkeld, zoals de educatief gebiedsverbinder vanuit het 
onderwijskansenbeleid, het project jongeren digivaardig en de inzet van straathoekwerkers in het kader van 
jonge aanwas. 

Organogram 
Per 1 maart 2021 is het organogram van de Stichting MOvactor als volgt weer te geven: 
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Samenstelling van de raad van toezicht en bestuur & toezichthoudend bestuur en directie 
In de onderstaande tabel zijn over de verschillende perioden van het jaar de betrokken functionarissen 
weergegeven. 

Periode 2021 Samenstelling rvt / toezichthoudend 
bestuur  

Invulling directeur-bestuurder / 
directeur 

Januari –
Februari 

Mevr. N.A.M. Rigter (voorzitter) 
Dhr. M. van Leeuwen 
Dhr. T.H.G. Robbe
Mevr. M. van der Kleij – Kraaijpoel 
Dhr. J. Pronk 
Mevr. M. Krompier – van Herpen 

Mw. K. Hovius - Hogenbirk (interim) 

Maart –
December

Dhr. T.L.M. Wennekes (voorzitter) 
Mevr. A.M. Doornbosch 
Dhr. F.M. van der Jagt 

Mw. K. Hovius - Hogenbirk (interim tot 
en met april). 
Dhr. B.A.P. Koenders 

Financiële positie 
MOvactor ontvangt subsidie van de gemeente Nieuwegein. In de algemene subsidievoorwaarden is 
opgenomen dat de gesubsidieerde organisatie tussen de 10% en 30% eigen vermogen dient te hebben. 
MOvactor voldoet aan deze voorwaarde. Het doel van dit vermogen is het opvangen van eventuele financiële 
tegenvallers.  

De begroting 2022 

Baten € 
Basissubsidie 2.512.532
Modulair pakket 95.250
Overige opbrengsten 30.218

Saldo 2.638.000

Inkoopwaarde van de omzet 30.000

Bruto exploitatieresultaat 2.608.000

Exploitatielasten 2.608.000

Resultaat 0

In het jaar 2022 zijn nog geen belangrijke besluiten genomen die van invloed zijn op de jaarrekening of van 
invloed zijn op het resultaat over 2022. Wel wordt in 2022 de opheffing van MOvactor BV verwacht. 

Aldus vastgesteld te Nieuwegein, 23 maart 2022

T.L.M. Wennekes 
Voorzitter 

A.M. Doornbosch 
Bestuurslid 

F.M. van der Jagt 
Bestuurslid 
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Stichting MOvactor Zorg en Welzijn 

te Nieuwegein

Wet Normering Topinkomens

Leidinggevende topfunctionarissen

K. Hogenbirk - Stichting Movactor 2021 2020

Functie Interim-Bestuurder / 

Interim-directeur Interim-Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling 1/1/2021 t/m 

30/4/2021

1/1/2020 t/m 

31/12/2020

Deeltijdfactor in fte 0,812 0,782

(Fictieve) dienstbetrekking nee nee

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 50.355€                  144.405€                

Beloningen betaalbaar op termijn -€                        -€                        

Totale bezoldiging 50.355€                  144.405€                

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 55.799€                  157.281€                

K. Hogenbirk - MOvactor BV 2021 2020

Functie Interim-Bestuurder Interim-Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling 1/1/2021 t/m 

30/4/2021

1/1/2020 t/m 

31/12/2020

Deeltijdfactor in fte 0,188 0,059

(Fictieve) dienstbetrekking nee nee

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 11.655€                  10.980€                  

Beloningen betaalbaar op termijn -€                        -€                        

Totale bezoldiging 11.655€                  10.980€                  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 12.915€                  11.959€                  

B.A.P. Koenders - Stichting Movactor 2021

Functie Directeur

Aanvang en einde functievervulling 1/5/2021 t/m 

31/12/2021

Deeltijdfactor in fte 0,917

(Fictieve) dienstbetrekking ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 54.537€                  

Beloningen betaalbaar op termijn 5.884€                    

Totale bezoldiging 60.421€                  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 128.597€                

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Vanaf 1/5/2021 is de heer B.A.P. Koenders bestuurder van MOvactor BV en hiermee als leidinggevende

topfunctionaris met dienstbetrekking van MOvactor BV aan te merken. De heer B.A.P. Koenders ontvangt

geen beloning vanuit MOvactor BV.
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Stichting MOvactor Zorg en Welzijn 

te Nieuwegein

Toezichthoudende topfunctionarissen

T.L.M. Wennekes 2021

Functie Voorzitter toezichthoudend bestuur

Aanvang en einde functievervulling 1/3 - 31/12 

Bezoldiging 3.500€                    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 26.282€                  

A.M. Doornbosch 2021

Functie Lid toezichthoudend bestuur

Aanvang en einde functievervulling 1/3 - 31/12 

Bezoldiging 2.416€                    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.522€                  

F.M. van der Jagt 2021

Functie Lid toezichthoudend bestuur

Aanvang en einde functievervulling 1/3 - 31/12 

Bezoldiging 2.416€                    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.522€                  

- N.A.M. Rigter, voorzitter Raad van Toezicht (tot en met 28 februari 2021)

- M. van de Kleij - Kraaijpoel, lid Raad van Toezicht (tot en met 28 februari 2021)

- M. Kompier- van Herpen, lid Raad van Toezicht (tot en met 28 februari 2021)

- M. van Leeuwen, lid Raad van Toezicht (tot en met 28 februari 2021)

- J. Pronk, lid Raad van Toezicht (tot en met 28 februari 2021)

- T.H.G. Robbe, lid Raad van Toezicht (tot en met 28 februari 2021)

De overige toezichthoudende topfunctionarissen ontvingen een vergoeding lager dan € 1.700 op jaarbasis

(exclusief omzetbelasting). De overige toezichthoudende topfunctionarissen waren in 2021:
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