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Aan de raad, 

1. Inleiding 
In 2013 zijn wij gestart met het onderzoek of het welzijnswerk in Steenbergen in de vorm van een Brede 
Welzijnsinstelling (BWI) efficiënter en affectiever zou kunnen werken. Naast dit onderzoek is er een 
tweede onderzoek geweest dat daarmee verband houdt, te weten een enquête onder 400 vrijwilligers in 
de gemeente Steenbergen. De besprekingen van beide stukken en met de betrokken organisaties en de 
Adviesraad MO heeft ertoe geleid dat er geen draagvlak was voor een BWI. Men zag wel het nut en 
noodzaak van samenhang en samenwerking in het welzijnswerk. U bent hierover geïnformeerd via een 
raadsmededeling en heeft de toezegging gehad dat wij in december 2014 met een notitie bij u hierop 
terug zouden komen. Dit voorstel gaat op de notitie in en houdt een voorstel in om samenhang in 
welzijnswerk te creëren. 

2. Achtergrond 
In de Nederlandse samenleving voltrekt zich een veranderingsproces. Van een verzorgingsstaat waarin 
de overheid veel voorzieningen garandeerde, groeien we naar een maatschappij met meer eigen 
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. Al een aantal jaren blijkt dat de grenzen van de 
verzorgingsstaat zijn bereikt. Zowel in effectiviteit als in kosten. Met andere woorden: de zorg die wordt 
ingezet helpt onvoldoende en het wordt veel te duur. Daarnaast verandert ook de omgeving waarin we 
leven, de gemeente zelf verandert en ook het welzijnswerk verandert. Kortom in dit palet van 
veranderingen moeten visies, rollen en taken geherdefinieerd worden. 

Nadat we de conclusie hebben getrokken dat een BWI geen vooropgezet doel is om in het welzijnswerk 
samenhang te creëren, hebben we de volgende doelstelling geformuleerd: 

Met een vernieuwde wijze van werken en samenwerken een samenhangend, bij de Steenbergse situatie 
passend, aanbod van welzijnsactiviteiten organiseren, waarmee de beoogde maatschappelijk effecten 
worden gerealiseerd. 

Plan van Aanpak 
Het plan van aanpak dat in september 2013 is opgesteld kent een drietal speerpunten: 

a. Overzicht aanbod en samenhang welzijnsdiensten (overlap en witte vlekken bepalen) 
b. Overzicht beoogde maatschappelijke effecten van het samenhangende aanbod 
c. Opstellen uitvoeringsplan en de organisatie hiervan. 

De resultaten hiervan zijn: 

a. Overzicht aanbod en samenhang welzijnsdiensten (overlap en witte vlekken bepalen) 
Er is in het overzicht van het aanbod en samenhang van welzijnsdiensten een kleine overlap te 

bespeuren, maar dat betreft vooral de verenigingen/ organisaties die kerngebonden werken. Bijvoorbeeld: 
wij hebben diverse EHBO-verenigingen maar die per kern werkzaam zijn 

Er zijn geen witte vlekken geconstateerd in het welzijnsaanbod. 

Ter inzage ligt: 



b. Overzicht beoogde maatschappelijke effecten van het samenhangende aanbod 
Bij elke vereniging/organisatie is aangegeven welk maatschappelijke effecten beoogd wordt. Bij de 
verenigingen/organisaties die waarderings- of activiteitensubsidie ontvangen volstaan we met het 
benoemen van deze effecten. We dragen de verenigingen niet op om dit te meten. Dit zou meer kosten 
dan wij aan subsidie verstrekken. Bij de professionele instellingen moet er per taak/project nog verder 
ingezoomd worden op de maatschappelijke effecten. 
c. Opstellen uitvoeringsplan en de organisatie hiervan 
Een uitvoeringsplan moet op minimaal kernniveau uitgewerkt worden, anders blijft het te algemeen en 
problemen die in de ene kern gesignaleerd worden hoeven niet in de andere aanwezig te zijn. De 
uitvoering van samenhang in welzijnswerk vraagt een andere rol van de gemeente en van de 
professionele instellingen en zijn professionals. 

Conclusies van het onderzoek aan de hand van de drie speerpunten uit het plan van aanpak zijn dat de 
volgende elementen bijdragen aan samenhang in welzijnswerk: 
1. Gezamenlijk projecten en activiteiten uitvoeren; 
2. Als verschillende organisaties gehuisvest zijn in een gezamenlijk pand waar men elkaar gemakkelijk 
ontmoet; 

3. Gezamenlijke deskundigheidsbevordering. 

3. Overwegingen 

Om tot een nieuwe wijze van samenwerken te komen nemen we als uitgangspunt de resultaten op basis 
van de programma's De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl die geëvalueerd zijn door het Transitiebureau 
Begeleiding in de Wmo. De notitie 'Bondgenoten in de decentralisaties' geeft inzicht in wat er moet 
veranderen om de 8 bakens Welzijn Nieuwe Stijl te realiseren en geeft ook inzicht in hoe daaraan 
invulling kan worden gegeven (opgaven en werkwijzen). 
Belangrijkste boodschap uit de evaluatie is de vraag of het de gemeente lukt om in samenspraak met 
instellingen en burgers om een coalitieaanpakìe organiseren. 
In een coalitieaanpak organiseert men een professioneel bondgenootschap waarbij partijen elkaar zien 
als bondgenoot en medestander in het aangaan van een gemeenschappelijke opgave, met een 
gezamenlijk beoogd effect. 

Om op lokaal niveau tot nieuwe verhoudingen en samenwerkingsverbanden te komen, moeten er een 
drietal elementen in een uitvoeringsplan uitgewerkt worden. Het uitvoeringsplan bevat de volgende 
elementen: 
1. Opstellen van de maatschappelijke agenda, de veranderagenda en de uitvoeringsagenda 
2. Het uitwerken van het professioneel bondgenootschap 
3. Het benoemen van de maatschappelijke effecten en resultaatmeting 

4. Middelen 
Vooralsnog stellen we geen verhoging van budgetten voor, maar transformatie betekent innoveren. Om 
een innovatiebudget te genereren stellen we voor om subsidiemogelijkheden en mogelijk ook nieuwe 
vormen van financiering te betrekken bij het innovatiefonds. Tegelijkertijd zijn we bezig met de uitrol van 
een project genoemd Positoos. Juist dit project zou een mooie drager kunnen zijn om de verbindingen in 
het welzijnswerk te versterken met voor maatschappelijke doelen gespaarde middelen. We zullen u 
daarover in een later stadium verder informeren. 

5. Risico's 
N.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
In de uitvoering om draagvlak te creëren is er op 5 november een bijeenkomst geweest waarin de 
resultaten van het plan van aanpak en het ophalen van de maatschappelijke agenda aan de orde is 
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resultaten van het plan van aanpak en het ophalen van de maatschappelijke agenda aan de orde is 
geweest. Het ligt in de bedoeling om de kernpartners (Traverse, Swos en Vraagwijzer) de 
maatschappelijke agenda in elke kern op te gaan halen en daar ook de dorpsraden, kerken, 
verenigingsleven bij te betrekken. 

De adviesraad MO is meerdere keren betrokken geweest bij de voortgang van het document. Het advies 
de adviesraad MO treft u in de bijlage aan. 

7. Voorstel 
1. In te stemmen met de notitie 'Samenhang in Welzijnswerk' 

Hoogachtend, 

de burgemeester 

ogers 
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