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Geacht college, 

Tijdens de afgelopen twee vergaderingen van de Adviesraad maatschappelijke ondersteuning, 
verder te noemen Adviesraad, hebben wij kennis kunnen nemen van de nota over de te 
verwachten samenhang in het welzijnswerk voor de gemeente Steenbergen. 
Op 5 november j l , hebben wij daar met belanghebbende organisaties over gediscussieerd. De 
bijeenkomst was (mede) georganiseerd door de SWOS, Traverse en Vraagwijzer. 

Ten eerste valt op, dat vooral de kleine spelers in het veld lokaal bezig zijn en daarbij bijna 
altijd voldoen aan de behoefte met iets nuttigs bezig te zijn. Daarbij zorgen zij niet alleen voor 
verpozing, maar wordt tegelijkertijd ook gewerkt aan verbindingen in de directe leefomgeving 
van de betrokkenen. Een kleine subsidie voor dit werk is dan ook gelijk te zien als een blijk 
van waardering. 

Wat ons vervolgens opviel, is dat de professionele werkers in het welzijnsveld het grootste 
deel van het budget voor hun rekening nemen. Het is ons niet duidelijk geworden hoe de 
verschillende organisaties elkaar vinden en waar de (specialistische) expertise zit, die de aan 
hen verstrekte financiële ondersteuning rechtvaardigt. 
Zowel in de nota als tijdens de discussieochtend, vonden wij dat door de bovengenoemde 
organisaties de 'bal' erg snel werd teruggespeeld naar de 'gemeente' en de (toekomstige) 
vrijwilligers. 
Juist van deze professionals verwachten wij een duidelijk beeld van hoe zij denken de/een 
nadere invulling te geven aan de 'samenhang-in-het-welzijnswerk'. Bijvoorbeeld hoe in de 
jeugdzorg omgegaan dient te worden met de preventieacties t.a.v. alcohol, drugs, overge
wicht, roken, sport en culturele activiteiten. Hoe denkt men de dagbesteding van ouderen en 
mensen met een beperking (in de brede zin des woords) te organiseren. Enzovoorts. 

De nota is slordig van opzet, kent taalfouten en is soms vaag qua inhoud. 
Tevens moeten we concluderen dat gelet op de inhoudelijke zorgvraagstukken in de nota, de 
Adviesraad niet werd geconsulteerd en laat geïnformeerd. Sinds oktober 2013 is een concept 
voorhanden en nu pas worden stappen ondernomen. 

Wij onderschrijven het belang van samenwerken in het welzijnswerk. 
Wij adviseren u, en dat in het belang van alle betrokkenen, de nota meer concreter uit te laten 
werken, waarbij duidelijk(er) wordt wat van wie en hoe en in samenhang verlangt wordt. Hoe 
professionals en vrijwilligers, groot en klein, zich dienen te manifesteren t.o.v. de zorgvrager 
en t.o.v. elkaar en vooral met welke (on)kosten het e.e.a. gemoeid is. 
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