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Verslag : Bijeenkomst Samenhang in welzijnswerk 

Datum : 5 november 2014 

Tijd : 10.00-12.00 uur 

Locatie : gemeentehuis Steenbergen 

Onderwerp : Samenhang in Welzijnswerk 

   

   

Aanwezig : zie presentielijst 

Afwezig :  

   

 

Wethouder van Geel opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. De wethouder geeft aan dat 

de veranderingen in het welzijnswerk enorm zijn als gevolg van de decentralisaties, de veranderingen in 

de maatschappij en ook de veranderingen waar gemeenten en welzijnswerk mee te maken hebben. Dit 

heeft tot gevolg dat de gemeente het niet alleen kan. Samen met de professionele instellingen, 

verenigingen, vrijwilligers en alle andere partijen die bij het maatschappelijke middenveld betrokken zijn,  

hebben we een stevige taak hebben in de transformatie. De wethouder roept de aanwezigen op om hier 

de komende jaren pro-actief in mee te doen en als organisatie de verantwoordelijkheid op te pakken om 

werkelijk een transformatie tot stand te brengen.  

 

Het programma voor deze bijeenkomst bestaat uit de volgende werkopdrachten: 

Focussen; Wat zijn de belangrijkste opgaven om samenhang in welzijnswerk te realiseren?  

We vragen de aanwezigen wat zij als belangrijkste prioriteiten zien in de opgaven om de samenhang te 

realiseren. De opgaven zijn gerangschikt in drie prioriteiten. 

 

Prioriteit 1: 

Alle doelgroepen binnen de gemeente moeten aandacht krijgen;  

Centrale coördinatie en financiële ondersteuning 

Niet op het probleem focussen  

Laat ook vooral de kracht van vrijwilligersorganisaties naar buiten komen (niet alles door professionals) 

Toename aantal vrijwilligers 

Cliënt centraal niet de organisatie 

Mensen die beleid bepalen moeten aantoonbare (up-to-date) projectervaring hebben 

Netwerk juiste partners 

Samenwerking doelgroepniveau laat te wensen over. Meer samenwerking ouderenbonden met SWOS. 

Bekendheid: sociale kaart. Elkaar kennen en weten wat er allemaal is aan welzijnswerk.  

Elkaars mogelijkheden leren kennen (overzicht) 

Out of the box denken (zorg voor nieuwe kansen). 

Kortere lijnen naar de professionals 

Verbinden van zorg (bv. Huisartsen, fysio) en welzijn (welzijn op recept) 

Vertel het! Leg het uit! Communiceer je zorgen! 

 

Prioriteit 2 

Vraaggericht, preventief werken 

Richt je aandacht niet op het probleem, maar zorg dat de activiteit leuk is 

Grotere samenhang tussen oud en jong 

Verantwoordelijkheid willen nemen= eigenaar zijn! Samen eigenaar zijn! 

Realisatie van BWI 

Participatie goed uitwerken voor iedereen. Ook voor kwetsbare groepen. 

Vrijwilligerswerk stimuleren met supervisie door professionals (prikkelen) Participatiewet en 

tegenprestatie. 
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Expertise 

Organisaties die betrokken zijn bij burgers zullen elkaar moeten versterken om de kracht sterk te brengen 

Elkaar gemakkelijk/vaak weten te bereiken 

Openingstijden aanpassen> avonduren 

 

Prioriteit 3 

Laagdrempelig zijn stimuleren dat mensen gemakkelijk bij elkaar binnen stappen 

Draagvlak 

Over grenzen eigen organisatie heen denken 

Rol faciliterende gemeente oppakken (initiatief van burgers stuur + faciliteren) 

Signaleren en ‘op weg zetten’ 
Ook mensen opnmen bij activieteiten die er anders uitzien, zich anders gedragen . Stel je er voor open 

Realisme. Betere zorg is met minder geld niet mogelijk 

Sociale kaart moet geupdate worden 

Tegenprestatie voor subsidie. Tegenprestatie voor uitkering. 

Samen eigenaarschap. Ontstaat niet vanzelf. Begeleiding proces nodig.  

Alleenstaanden/eenzamen benaderen en erbij betrekken. 

 

De maatschappelijke agenda en uw bijdrage 

Aanwezigen kunnen per kern aangeven of voor de gehele gemeente wat er op de maatschappelijke 

agenda moet komen. Ook vragen we ze wat zij persoonlijk of als organisatie bijdragen om die 

maatschappelijke agenda te realiseren 

Gemeente Steenbergen 

Besteedt aandacht aan vrijwilligers en mantelzorgers 

Signaalfunctie vanuit vrijwilligers/verenigingen lanceren/toerusten 

Ik herkeen eenzaamheid bij moeders van 0-2 jaar. Ze hebben vaak weinig contact met andere moeders  

Meldpunt zorg en overlast GGD bekendheid vergroten 

Duidelijke communicatie: openheid, publicaties op papier 

Hoe betrekken ‘nieuwe senioren’ bij o.a. activiteiten SWOS, maar ook bij maatschappelijke vraagstukken 

Inzet  maatschappelijk middenveld in preventie en signalering. Bv. Voetbalclub, kerk, school etc. 

 

De Heen 

 Geen input 

 

Welberg 

Geen input 

 

Nieuw-Vossemeer 

Hangjongeren, vervoersprobleem, schoolroutes voortgezet onderwijs Bergen op Zoom Steenbergen, 

behoefte dagopvang, verdere vergrijzing. In aanvulling op de behoefte dagopvang: pilots: 

huiskamerproject dagondersteuning Putte en Bergen op Zoom 

De Vossenburcht als spil, activiteiten ruimte voor de kern in samenwerking met de Vossemeren 

2 december Vraaggericht ‘Samen aan gezondheid werken’ in Nieuw Vossemeer. Dit in alle kernen. 
Bewegingsprogramma ouderen en chronisch zieken 

 

Kruisland 

Geen input 

 

Dinteloord 

Denken vanuit de zorgvraag van de klant en niet vanuit de organisatie 

 

Uw bijdrage 

Kennis doorgeven. Uitleggen aan de burger “hoe het zit”. 
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Bijdrage = overleg fysio/sportschool/vrijwilliger 

Overleg wijkzuster + vroegsignalering kwetsbare ouderen. Overleg maatschappelijkwerk. Plan van 

aanpak: samenwerking. 

Eenzaamheidsproblematiek aanpakken 

Behouden spreekuur huisarts in de Heen 2 x per week 

Eigen kracht 

Verbindingen leggen, bruggen bouwen 

Omgeving fysiek ontwerpen dat het bijdraagt tot ontmoeting onderling 

Stimuleren van onderling contact nog voor “problemen”ontstaan 

Zorg dat men zich waardevol onderdeel voelt van  

Opbouw samenhang “kern” 
Signaleren kwetsbare burgers, vangnet MASS 

Ondersteunen van mantelzorgers 

Vraagverlegenheid richting vrienden/buren verlagen/wegnemen 

De patiënt naar de juiste organisatie verwijzen 

Eenzaamheid moeder van jonge kinderen 0-2 jaar. Bidrage babycafé in samenwerking met de bibliotheek 

die al aanwezig is. 

Maatschappelijke stages 

Laagdrempelig bereikbaar voor veel vragen 

Positief waarderen van vrijwilligerswerk jongeren, mooi voor op hun CV 

Dorpsraad Dinteloord ziet niet dat ze een bijdrage kan leveren 

Samenwerking tussen organisaties. Eén keer verhaal vertellen. Er is tijd.  

Opbouwwerk/jongerenwerk per wijk 

 

Dromen: het is december 2019. We zijn vijf jaar verder. Wat hebben we gerealiseerd ten aanzien van 

samenhang in welzijnswerk. De aanwezigen mogen hun droom uitspreken. 

Goede activiteiten voor nieuwe senioren 

Kloof tussen jong en oud weg 

Meer omzien naar elkaar 

Laagdrempelige locatie 

Minder digitaal 

Overtuiging dat iedereen er toe doet en iedereen een bijdrage kan leveren 

Elkaar kennen 

Veerkracht 

Iedereen in beeld, sociale controle 

Signalering, elkaar vinden 

Aan de slag 

Ontmoeten 

Informatie delen (ook op papier) 

Pretpark: soms is het eng om in de achtbaan t stappen, maar kijk over je granzen heen (samen 

Innovatie en preventie 

Kansen, acceptatie, participatie, zorg voor iedereen! 

Op straatniveau goede samenwerking 

Gemeenschappelijke samenwerking 

Realisme 

Communicatie! 

Gezondere burgers 

Goede verdeling financiën/ontschotting 

Voor elkaar! 
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4. Vervolg 

Van alle input wordt een verslag gemaakt dat aan de aanwezigen wordt toegestuurd. Na vaststelling door 

de raad van de notitie zal het college verder gaan met de kernpartners Swos, Traverse en Vraagwijzer om 

het uitvoeringsplan te realiseren 
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Presentielijst genodigden bijeenkomst ‘Samenhang in Welzijnswerk’ 5 november 2014 

 

Organisatie emailadres Aanwezig J/N 

Stadsraad Steenbergen brouwervanbeelen@versatel.nl N 

Dorpsraad Kruisland reactie@dorpsraadkruisland.nl N 

Dorpsraad Welberg i.van.wesel@dorpsraadwelberg.nl N 

Dorpsraad Dinteloord bestuur@dorpsraaddinteloord.nl N 

Dorpsraad Nieuw-Vossemeer juulverhallen@withekke.com 

Kuun de Boer 

Cora Stolk 

N 

J 

J 

Jeugdverpleegkundigen an.jacobs@ggdwestbrabant.nl 

aharteveld@twb.nl 
Gerrie van de broek GGD WestBrabant 

N 

J 

J 

Sportplatform info@erdvos.nl N 

CJG a.vandenelshout@gemeente-steenbergen.nl N 

Wijkzuster brigittedejong@dealgemenethuiszorg.nl 

carolien.vanderiet@tantelouise-vivensis.nl 

m.tukker@surplusgroep.nl 

a.ober@surpluszorg.nl 

J 

N 

N 

N 

Voorzitter MASS m.verkamman@ggzwnb.nl J 

Praktijkondersteuners huisartsen hapraktijknieuwvossemeer@gmail.com 

I. de Gast en Meta van Nieuwenhuyzen 

lievevrouwenpost@gmail.com 

huisartsenpraktijkmikolajczyk@xs4all.nl 

huisartsenpraktijkdinteloord@gmail.com 

 

praktijkmolenweg.steenbergen@hotmail.com 

J 

J 

 

N 

 

 

 

J 

Traverse e.de.jongh@traversegroep.nl J 

Vrijwilligersinformatiepunt Steenbergen e.de.jongh@traversegroep.nl 

Elise Vink 

J 

N 

Algemeen Maatschappelijk Werk e.de.jongh@traversegroep.nl J 

Vraagwijzer Mvanleeuwen@swoboz.nl 

peter@vraagwijzserboz.nl 

J 

J 

SWOS t.joxhorst@swo-stb.nl 

Adrie Hommel 

Ad Damen 

J 

J 

J 

Vluchtelingenwerk sjaakslokkers@hotmail.com 

e.welten@gemeente-steenbergen.nl 

N 

PLUG goresen@home.nl N 

Sportcombinatiefunctionarissen i.boluyt@gemeente-steenbergen.nl 

l.vandongen@gemeente-steenbergen.nl 

J 

N 

Jongerenwerker r.been@gemeente-steenbergen.nl J 

Adviesraad maatschappelijke ondersteuning brouwervanbeelen@versatel.nl 

Jeanne Broymans 

Rien van Dijke 

Frans van Oppen 

N 

J 

J 

J 

Gemeente Steenbergen c.vangeel@gemeente-steenbergen.nl 

a.marchand@gemeente-steenebrgen.nl 

w.veeke@gemeente-steenbergen.nl 

m.vanvliet@gemeente-steenbergen.nl 

r.peeters@gemeente-steenbergen.nl 

raadsleden 

J 

J 

J 

J 

J 

 

N 
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