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Wat feiten vooraf… 

• Organisatie voor maatschappelijk welzijn  
• 6 gemeenten:  

• Roosendaal  
• Rucphen 
• Bergen op Zoom  
• Woensdrecht 
• Steenbergen  
• Tholen 

• 87 medewerkers en 130 vrijwilligers 
• 14 locaties, met hoofdkantoor in Bergen op Zoom 



 

 

 

 

Onze drijfveer: 

“We geloven oprecht in de alledaagse kracht van mensen 
en van reeds bestaande krachten in wijken, buurten en 

kernen. Die krachten in sociale samenhang verbinden en 
benutten is onze uitdaging!” 

 
Wij zijn er voor alle burgers, 
Omdat iedereen er toe doet!   
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Onze basisuitgangspunten daarbij: 

• Doelgroep breed 
• Onafhankelijk 
• Dichtbij, persoonlijk en actief 
• Vrij toegankelijk en kosteloos 
• Normaliseren i.p.v. medicaliseren/problematiseren 
• Verbinden en versterken van sociale netwerken 
• Bij professionele inzet: licht waar het kan, zwaarder 

waar het moet 
• Minder regeldruk, meer ruimte voor de professional 
• Vrijwillig waar het kan, sturend waar het moet 

 
 



 

 

 

 
Traverse is in 2018 een brede welzijnsinstelling in de regio 
WBW en Tholen. Met onze activiteiten en diensten dragen 
wij bij aan een gezond sociaal klimaat, waarbinnen ieder 
mens in staat is het leven te leven zoals zij dat zelf willen: 
 
• ongeacht achtergrond en context; 
• vanuit eigen normen en waarden, eigen kracht en 

verantwoordelijkheid; 
• zodat mensen kunnen deelnemen; 
• zodat mensen kunnen bijdragen. 

 
 

Onze missie: 



 

 

 

 
 

• Verantwoordelijkheid (unieke kernwaarde): Wij nemen 
verantwoordelijkheid voor onszelf en – waar nodig -  voor de 
ander 
 

• Samen sterk (onderscheidende kernwaarde): Wij werken in 
samenhang en verbinding met de ander. 
 

• Betrouwbaar (vereiste kernwaarde): Wij doen waar we voor 
staan. 
 
 

Onze kernwaarden: 



 

 

 

 

Onze werkwijze: 

Belangrijke tools: 
 
• Oplossingsgericht werken = Methodiek waarbij wordt 

uitgegaan van reeds bestaande kwaliteiten en ervaringen 
van mensen als sleutel tot het eigen succes!  
 

• Oplossingsgerichte netwerk stimulering = Methodiek 
waarbij wordt uitgegaan van reeds bestaande kwaliteiten 
en ervaringen in het netwerk van mensen als sleutel tot 
het eigen succes! 



 

 

 

 

Onze dienstverlening in Steenbergen: 

 
• Maatschappelijk werk (incl. crisisdienst) 
• Schoolmaatschappelijk werk  
• Vrijwilligers Informatie Punt 
 
• Rouwbegeleiding 
• Groepswerk 

 
• Inzet Psychosociale hulpverlening bij incidenten 

of zware ongevallen en rampen 
 

Projecten Jeugd: VoorleesExpress 
 

 
 



 

 

 

 

Prioriteitstelling Gemeente Steenbergen: 
 
  Financiële problemen en huiselijk geweld.  

 
 
 
 
Oplossingen op gebied van: 
 

• Financiën 
• Huiselijk geweld   
• Gezondheid en emotie 
• Familie- en partnerrelatie 
• Sociale- en buurtrelatie, waaronder buurtbemiddeling 
• Huisvesting 
• Echtscheiding 
• Verwerking 
• Kind en opvoeding 

 
 



 

 

 

 

Onze dienstverlening: 

Deelname aan diverse casuïstiek overleggen en 
samenwerkingsverbanden, o.a.: 
 
• Meldpunt Schuldhulpverlening 
• MASS (Maatschappelijk Steun Systeem) 
• Huiselijk Geweld Overleg (HGO) in het Veiligheidshuis 
• Casusoverleg nazorg na detentie in het Veiligheidshuis 
• Hulpverlening Casuïstiek Overleg in het Veiligheidshuis 
• Zorg voor Jeugd 
• CJG  
• Vraagwijzer 

 
 



 

 

 

 

Huidige innovaties: 

• Project ‘Samenhang in welzijn’   
• Hulp online – Online dossier 
• Experimenten ‘wijkgericht werken’: 

• Werken met ervaringsdeskundigen 
• Werken in sociale teams of –netwerken 
• Verbinding zoeken met informele dienstverlening 

en burgerinitiatieven  
• Netwerk Wonen en Welzijn 
• Verbinding met huisartsen 

• Eropaf 
• Pilot ‘integraal team bemoeizorg’ (gemeente, 

Novadic Kentron, GGZ en Traverse) 
• Projecten ‘Vrijwilligerscollege’ en ‘Tegenprestatie’ 

 
 



 

 

 

 

Onze visie i.r.t. ontwikkelingen sociaal domein: 
 

  
De druk op het voorliggend veld zal toenemen,  
waarbij we niet in oud gedrag mogen vervallen. 

 
Dit vraagt een duurzame mentaliteitsverandering  

van burger, organisaties en de gemeente. 



 

 

 

 

Onze visie i.r.t. ontwikkelingen sociaal domein: 
 

 
Dit vraagt: 
 
• Integrale samenwerking (3D’s) in het voorliggend veld 
• Bevorderen van relationeel burgerschap en 

samenredzaamheid 
• Verbinden en versterken van bestaande krachten van 

mensen en krachten in wijken, buurten en kernen 
• Voorkomen van inzet zwaardere zorg door: 

• focus preventie en vroeg signalering  
• benutten sociale netwerken 
• lichte hulp en ondersteuning dichtbij 
• waar nodig: kortdurende interventies 

• En bij Jeugd: focus op moment van afschalen en sneller 
terugbrengen van zwaardere zorg naar het alledaagse 



 

 

 

 
 Huidig paradigma: 

Onze visie i.r.t. ontwikkelingen sociaal domein: 
 

Meer regie burger 
Meer lokaal, 

dichtbij 
Meer preventie, 
vroegsignalering 

Meer 
samenredzaam 

Minder beschikbare 
middelen voor 

specialistische zorg 



 

 

 

 

Besluit voor extra bezuiniging: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reguliere 

subsidie 

  

Extra subsidie 

  

Totaal subsidie 

Subsidie in 

% t.o.v. 

2011 

2011 € 287.036,00 € 34.000,00 € 321.036,00 100% 

2012 € 263.965,00 € 39.628,00 € 303.593,00 95% 

2013 € 238.965,00 € 238.965,00 74% 

2014 € 227.938,00 € 227.938,00 71% 

2015 € 234.900,00 € 232.559,00 72% 



 

 

 

 

Onze meerwaarde: 

Vanuit onze taak en de natuurlijke positie die we hebben in 
het voorliggend veld, zijn we bekend met en ingebed in de 
lokale sociale infrastructuur van alle 6 gemeenten: 
 
• De directe schil rondom burgers (lokale sociale 

netwerken, wijkcentra, vrijwilligerswerk, verenigingen), 
• En daaromheen de basisprofessionals die lokaal actief 

zijn (huisartsen, gemeentelijke consulenten, (wijk)agent, 
scholen, woningcorporatie, etc.) 



 

 

 

 

De kracht van Traverse: 

• Onafhankelijke vraagverheldering dichtbij burger 
• Uitgaan van mogelijkheden, i.p.v. beperkingen 
• Informatie en advies, preventie, lichte hulp en 

ondersteuning en – waar nodig- kortdurende interventies 
voor iedereen 

• Vangnet voor kwetsbare mensen in de samenleving, die 
dit niet zelf kunnen 

• Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers 
• Bevorderen sociale samenhang in wijken en buurten 
• Doel:  

• mensen kunnen het weer zelf en nemen actief deel 
aan de samenleving 

• een beter sociaal-maatschappelijk klimaat 
 



 

 

 

 

Ingrijpende hervorming sociaal domein    Prinsjesdag 2014 

Reactie op hoofdlijnen MO groep  

 
“De sociaal werker heeft een cruciale rol in het activeren van de kracht 
van de burgers en samenleving en ‘onontbeerlijke deskundigheid’ in het 
realiseren van collectieve arrangementen, buurtprojecten, 
groepsondersteuning, bevorderen van samenhang. Hun lichte vormen van 
individuele ondersteuning, signalering en ondersteuning vrijwilligers 
voorkomt dure zorg, werkt preventief, bevordert de (psycho-) sociale en 
fysieke gezondheid en bespaart miljoenen.” – Rapport ‘Sociaal werk op 
solide basis’ van de Gezondheidsraad.  
 
“De transities vragen te investeren in kennisontwikkeling, - verspreiding 
en vakmanschap van professionals in het preventieve sociale domein, 
zoals het sociaal werk.”  
 
“Risicomijding leidt niet tot inhoudelijke vernieuwing (transformatie), 
maar tot aanvullende maatregelen op nieuwe wetgeving en tot nog meer 
bureaucratie.”  


