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1. Bestuurlijke en inhoudelijke afwegingen  
De transities in het sociaal domein zijn in 2015 ingezet en daarmee hebben gemeenten op zowel het gebied 

van de Jeugdwet, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Participatiewet er veel taken bij 

gekregen. Daar waar het eerste doel was om de nieuwe cliënten allemaal goed te bedienen en niemand 

tussen wal en schip te laten vallen, is er een nog grotere opgave weggelegd voor gemeenten. Het eerste doel 

is in de gemeente Steenbergen goed verlopen. Ruim 2 jaar na invoering van de nieuwe wetgeving kunnen we 

stellen dat geen enkele inwoner van Steenbergen tussen wal en schip gevallen is. De grotere opgave is het 

met partners, inwoners en onze eigen organisatie(s) het stelsel in het sociaal domein toekomstbestendig 

maken. Dit vraagt van alle partijen andere denkkaders, lange termijndoelen en nieuwe en andere 

organisatievormen.  

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018-2022. 

In een kaderstellende notitie wordt uw raad gevraagd of u zich kunt vinden in de kaderstelling. In deze notitie 

wordt geconstateerd dat de uitgangspunten voor het sociaal domein nog steeds van kracht zijn en dat de 

herijking van de beleidsplannen moet leiden tot verbinding met en de samenhang tussen de verschillende 

beleidsterreinen (integraal werken en ketensamenwerking). Tevens zal (indien mogelijk en/of noodzakelijk) 

een relatie worden gelegd met de fysieke leefomgeving, sport, mobiliteit, handhaving, openbare orde en 

veiligheid.  

De beschikbare middelen in het sociaal domein worden nu nog voornamelijk ingezet voor ondersteuning en 

minder voor de preventie van de ondersteuningsvraag. Het is de ambitie om ‘de beweging van achter naar 
voren’ concreet vorm te gaan geven en ervoor te zorgen dat middelen vanuit de specialistische hulp kunnen 

worden vrijgemaakt en te investeren in preventie. Het financieel ontschotten van de (rijks)budgetten sociaal 

domein waardoor middelen op basis van maatwerk en flexibiliteit kunnen worden ingezet is hierin een 

belangrijke randvoorwaarde.  

Mocht de kaderstelling van de nota sociaal domein tot wijzigingen of aanvullingen leiden die van invloed zijn 

op de kaderstelling voor het welzijnswerk in Steenbergen dan zullen we deze betrekken bij de uitwerking van 

de kwaliteitsimpuls van het welzijnswerk en overheidsparticipatie.  

Tegelijkertijd zien we dat de rol van de gemeente ten opzichte van zijn inwoners anders wordt. Er is steeds 

meer sprake van een doe-democratie , waarin inwoners zelf aan de slag willen met initiatieven. De rol van de 

overheid verandert daarmee. Dit gebeurt zowel in het fysieke als sociale domein. De werkwijze van het 

nieuwe welzijnswerk en overheidsparticipatie sluiten nauw op elkaar aan en kunnen elkaar versterken. Dat is 

dan ook de reden dat wij ervoor kiezen om deze onderwerpen zodanig met elkaar te verbinden dat naar ons 

idee een basis gelegd wordt voor het concretiseren van het werken aan “Van gemeente naar gemeenschap".  

1.1 Doel van de notitie 
Deze notitie is enerzijds bedoeld om inzicht te geven in de stappen die er inmiddels gezet zijn in de 

kwaliteitsimpuls in het welzijnswerk in de gemeente Steenbergen. In deze notitie worden anderzijds de kaders 

geschetst waarbinnen de gestelde doelen gerealiseerd kunnen worden. Aan de gemeenteraad wordt 

gevraagd of zij kan instemmen met de geschetste kaders, zodat deze verder geconcretiseerd en uitgevoerd 

kunnen gaan worden.  

1. 2 Leeswijzer 
In de notitie komen de volgende zaken aan de orde: in hoofdstuk 1 wordt eerst een beeld geschetst van de 

aanleiding en de werkwijze van het traject dat tot op heden is gelopen. Vervolgens worden de inhoudelijke 

kaders geschetst die leidend zijn geweest voor het vervolg. De inhoudelijke ontwikkelwensen die 

geformuleerd zijn door de professionals die hun sporen hebben verdiend in de dagelijkse praktijk in de 

gemeente Steenbergen zijn de leidende uitgangspunten geweest om te komen tot een keuze voor een daarbij 

passende nieuwe organisatievorm.  

De manier waarop is nagedacht over een nieuwe manier van organiseren en het voorstel waartoe dit heeft 

geleid worden beschreven in de paragraaf over de organisatorische kaders.  

Belangrijke rode draad in deze kaderstellende notitie is het systeem van kerngericht werken (zowel in het 

welzijnswerk als bij overheidsparticipatie). Omdat overheidsparticipatie breder is dan alleen welzijnswerk is dit 



apart in hoofdstuk 3 beschreven. In dit hoofdstuk wordt dit thema als integraal onderdeel van het gemeentelijk 

beleid nader uiteen gezet.  

Hoofdstuk 4 schetst het financieel kader en het tijdpad. De notitie sluit af met de samenvatting en conclusies 

in hoofdstuk 5.  

 

2. Inhoudelijke en organisatorische kaders  
2.1 Aanleiding: achtergrond en voorgeschiedenis 
In 2012 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen SOS en SKOS tot de huidige stichting SWOS. Hiermee 

werd een verbinding gemaakt tussen de algemene belangenbehartiging, diensten voor ouderen en het 

aanbieden van sociaal culturele activiteiten. De gemeente Steenbergen heeft al in 2010 het loket Vraagwijzer 

ingesteld om de vragen rondom de Wmo op een centrale plaats te kunnen beantwoorden later aangevuld met 

het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het jeugd- en jongerenwerk werd uitgevoerd door de gemeente zelf. 

In 2013 is een poging gedaan om te komen tot een brede welzijnsstichting, maar de tijd bleek daar nog niet 

rijp voor te zijn. In 2015 heeft het college besloten om de goede samenwerking die er op de werkvloer al was 

voort te zetten in de samenwerkingsafspraken “Samenhang in Welzijnswerk”. De transformatieopgave om 

meer integraal te werken en de beweging naar voren te maken werd zeker gevoeld, maar leidde niet tot de 

gewenste resultaten. Met de transformatieopgaven op het netvlies was dit aanleiding om aan te koersen op 

een nieuwe samenwerkingsvorm.  

2016 heeft in het teken gestaan van intensieve gesprekken tussen gemeente en SWOS, steeds vanuit een 

positieve grondhouding. Dit traject mondde uit in een resultaat waarin het bestuur van SWOS zich niet voor 

100% kon vinden; mede gelet op de vrees dat de vrijwilligers die verbonden zijn aan SWOS zouden afhaken. 

Vanuit de positieve grondhouding heeft het bestuur zich toch constructief achter de wens geschaard om het 

welzijnswerk op een andere wijze te organiseren.  

Op 26 januari 2017 is er raadsbreed een motie aangenomen waarin de opdracht aan het college gegeven is 

om opnieuw in gesprek te gaan met SWOS over een nieuwe organisatie voor het welzijnswerk in Steenbergen 

per 1 januari 2019. Een van de opdrachten daarbij was om zo spoedig inzichtelijk maken wat de effecten van 

een nieuwe organisatie op de gemeentelijke begroting zou zijn. Dit heeft ertoe geleid dat er gesprekken zijn 

opgestart met SWOS, Stichting Vraagwijzer en WijZijn Traverse Groep. Dit zijn de welzijnspartijen in 

Steenbergen waarmee een langdurige subsidierelatie bestaat en die we als strategische partners in het 

welzijnswerk beschouwen. 

In maart 2017 werd het convenant “Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk Steenbergen” ondertekend door SWOS, 

Stichting Vraagwijzer, WijZijn Traverse Groep en de gemeente Steenbergen. In dit convenant hebben de 

partijen de intentie vastgelegd om te komen tot een sterker welzijnswerk in een nieuwe organisatievorm. De 

uitwerking van het convenant is in twee werkgroepen opgepakt, een inhoudelijke en een bestuurlijke. De 

inhoudelijke werkgroep bestaat uit werkers uit de verschillende organisaties en richt zich op de 

werkontwikkeling. De bestuurlijke werkgroep bestaat uit bestuurders en buigt zich over de keuze voor het best 

passende organisatorische model om de gewenste ontwikkelingen te kunnen realiseren. De inhoudelijke 

ontwikkeling is daarbij één van de leidende principes: de organisatievorm dient zo gekozen te worden dat 

deze de gewenste ontwikkeling optimaal faciliteert.  

2. 2 Inhoudelijk kader kwaliteitsimpuls 

2.2.1 Thema’s 
De kwaliteitsimpuls kent een centrale missie die leidend is geweest voor de uitwerking van de opgave door de 

berokken partijen: 

Ons doel is het vormen van een brede welzijnsorganisatie voor inwoners van 0-100+ waarin integraal wordt 

gewerkt in een kerngerichte aanpak, die dichtbij, zichtbaar en herkenbaar is voor de inwoners van de 

gemeente Steenbergen.  



 

 

Vanuit deze centrale missie zijn 7 thema’s benoemd: 

1. Informatie- en adviesfunctie welzijn in relatie tot integrale toegang 

2. Verbinding voorliggend veld en de maatwerkvoorzieningen die door partners worden uitgevoerd 

3. De wijze waarop nieuwe ontwikkelingen gevoed worden door kwantitatief en kwalitatief onderzoek en 

vertaald worden naar nieuwe producten 

4. Deskundigheidsbevordering van het voorliggend veld 

5. Sturing en monitoring van doelen en resultaten 

6. Vindbaarheid en zichtbaarheid welzijnswerk 

7. Overheidsparticipatie en welzijnswerk 

Het laatste thema is veel breder dan alleen welzijn. Kiezen voor overheidsparticipatie is een principiële keuze 

om de burger meer zelf aan zet te laten zijn. Niet alleen in welzijn, niet alleen in het sociale domein, maar in 

alle domeinen die de leefbaarheid beïnvloeden. Er is al sprake van kerngericht werken met de fysieke 

wijkteams, maar we gaan voor een uitbreiding en versterking. Daarmee is dit thema dan ook van een andere 

orde dan de overige zes en nader uitgewerkt in het aparte hoofdstuk 3: “Kerngericht werken en 
Overheidsparticipatie”.  

2.2.2 Proces 
De inhoudelijke werkgroep heeft deze zeven thema’s verkend. Daarbij hebben zij aangeven wat vanuit hun 

professionele perspectief het gewenste resultaat zou moeten zijn en vervolgens wat zij nodig zouden hebben 

om tot dit resultaat te komen. Opvallend in dit proces is dat er tussen de werkers van de verschillende 

organisaties consensus is over de gewenste ontwikkeling. De geschetste richting strookt bovendien op 

hoofdlijnen volledig met de visie van de gemeente op de gewenste ontwikkelrichting.  

Gaande het proces hebben de werkers ook steeds meer gevoel van saamhorigheid gekregen en dat leidde in 

de sessie van juni al tot de uitspraak dat zij geen meerwaarde meer zagen in het aangeven van de 

standpunten van de verschillende organisaties, maar verder als één team Steenbergen aan de 

werkontwikkeling te willen en kunnen werken. De professionals lopen hiermee vooruit op de bestuurlijke 

ontwikkeling en dat wordt in het werkproces als zeer positief ervaren.  

2.2.3 Aanbevelingen en uitkomsten 
Het is een nadrukkelijke keuze van de gemeente Steenbergen om het inhoudelijke proces leidend te laten zijn 

boven het bestuurlijke proces. Het inhoudelijke proces dient optimaal ondersteund te worden door de 

bestuurlijke keuzes voor een organisatiemodel. Voor dit proces geeft in de inhoudelijke werkgroep aan de 

bestuurders een aantal aandachtspunten mee: 

 Er is bij de professionals behoefte aan sturing en begeleiding in het veranderproces 

 Professionals willen graag eenduidig beleid en gelijke opdracht aan alle organisaties met een 

kartrekker hiervoor die resultaten stuurt en monitort  

 De nieuwe organisatie dient onder een nieuwe herkenbare naam duidelijk geprofileerd te worden.  

 Er is extra coördinatie nodig (buiten de huidige formatie) voor de volgende inhoudelijke 

ontwikkelingen: deskundigheidsbevordering, het versterken van de samenwerking, de 

informatievoorziening en de externe communicatie 

De gewenste inhoudelijk ontwikkelrichting is een duidelijke professionaliseringsslag. De nadruk ligt op 

samenwerking, deskundigheidsbevordering en uniformiteit, om integraal te kunnen werken en heldere en 

eenduidige communicatie te bewerkstelligen. De verschillende thema’s zijn daarvoor door de professionals 
uitgewerkt in een matrix met daarin het gewenste resultaat en wat er in de ogen van de professionals voor 

nodig is (zie bijlage A). Op de stakeholdersbijeenkomst van 4 juli 2017, waarin het gesprek is aangegaan met 

onder andere zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers en betrokken burgers, is dit ook getoetst en zijn 

dezelfde geluiden opgehaald.  



In de komende periode ( vanaf september 2017) worden benoemde resultaten en benodigde middelen nog 

verfijnd en vervolgens zal de inhoudelijke werkgroep kijken op welke thema’s al (kleine) stappen gezet kunnen 

worden. Alle punten zullen in de nieuwe organisatiestructuur worden uitgewerkt tot concrete werkplannen.  

 

2.3 Organisatorisch kader kwaliteitsimpuls 

2.3.1 Werkwijze, kader en randvoorwaarden 
Op dit moment is het welzijnswerk georganiseerd bij verschillende organisaties die fungeren onder twee 

koepels: zorgorganisatie Tante Louise en welzijnsorganisatie WijZijn Traverse Groep. Daarnaast zijn er nog 

jongerenwerkers in dienst van de gemeente en combinatiefunctionarissen in dienst bij Sportservice Noord-

Brabant. De omvang van het convenant “Kwaliteitsimpuls welzijnswerk Steenbergen” beslaat in de huidige 
vorm de volgende partijen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bestuurlijke werkgroep is in de periode maart tot en met juli intensief overleg geweest met betrekking de 

gewenste organisatievorm. Daartoe zijn eerst de wensen en randvoorwaarden van de verschillende partijen in 

kaart gebracht. Daarna is het afwegingskader vastgesteld, zodat helder en transparant werd langs welke lat 

het nieuwe organisatiemodel zou worden gelegd om een uitspraak te kunnen doen over welke 

organisatievorm het best passend is. Alle partijen hebben onderschreven dat het te verkiezen 

organisatiemodel dient te worden beoordeeld op de mate waarin het bijdraagt aan de volgende 

ontwikkelingen: 

 Van aanbodgericht naar vraaggericht werken (incl. overheidsparticipatie en kerngericht werken) 

 Professionals zijn zelfverantwoordelijk, vindbaar en zichtbaar voor inwoners en vrijwilligers 

 Ontschotten en verbreden: minder versnipperd aanbod en voor meerdere doelgroepen 

 Andere en nieuwe vormen van ondersteuning bieden voor kwetsbare inwoners dan alleen maar 

individuele maatwerkvoorzieningen en/of zorg  

Als belangrijkste randvoorwaarden voor een nieuwe organisatievorm zijn de volgende punten benoemd: 

 De organisatie is lokaal geworteld, herkenbaar en zichtbaar (ook in naamgeving) 

 Huidige professionals blijven in de nieuwe organisatievorm werken  

 Het organisatiemodel is efficiënt met zoveel mogelijk middelen beschikbaar voor de uitvoering van het 

werk en een laag percentage voor overhead  

 Er is een heldere scheiding van opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap  

 De nieuwe organisatievorm zorgt voor innovatieve slagkracht en is een sterkte strategisch partner 

voor de gemeente 

Na het vaststellen van de criteria en randvoorwaarden zijn er twee organisatiemodellen opgesteld: een 

hiërarchisch model (stichting) en een netwerkmodel (samenwerkingsverband). Deze twee bijna tegengestelde 

Figuur 1. Huidige organisatievorm welzijnswerk 



organisatievormen zijn gebruikt om scherp te krijgen wat er nodig is, waar de knelpunten lagen en welke 

mogelijkheden zich aandienden.  

Beide modellen zijn toegelicht op inhoud, consequenties voor de organisaties en mate waarin de modellen 

passen op de gewenste ontwikkelingen. Op basis van deze presentatie en de aanvullende gesprekken werd 

duidelijk dat er geen overeenstemming was voor de keuze voor één van beide modellen. Een partij koos voor 

het hiërarchisch model en de andere drie voor het netwerkmodel. Alle drie de voorstanders van het 

netwerkmodel gaven aan dit netwerkmodel bij voorkeur uit te werken in een nieuwe variant, waarbij vooral de 

wens was om een stevigere aansturing en een duidelijkere governance- en verantwoordingsstructuur aan te 

brengen dan in het huidige netwerkmodel. Dat leidde tot het derde model: netwerkmodel onder paraplu.  

2.3.2 Netwerkmodel onder paraplu 
Het netwerkmodel onder paraplu is een uitvoerend netwerk dat valt onder een grotere organisatie. Het heeft 

de kenmerken van een samenwerkingsmodel, maar is minder los georganiseerd en kent een duidelijke 

verantwoordingsstructuur, die dichter in de buurt komt van het hiërarchisch model. In dit model gaan we uit 

van medewerkers die vanuit een centrale organisatie werken in een lokaal team. Het team is gemeentebreed 

georganiseerd en kent eventueel lokale kernteams. 

 Het sociaal kernteam heeft een duidelijke opdracht vanuit de gemeente en wordt door de 

parapluorganisatie gemonitord en verantwoord 

 Het team is zelforganiserend, de vragen van de inwoners zijn daarbij leidend 

 De teamontwikkeling en opdracht wordt aangestuurd door een manager. Deze stuurt aan en bewaakt 

resultaten, de opdracht, en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe diensten en de werkers in het 

team 

De parapluorganisatie faciliteert het lokaal team Steenbergen optimaal, zowel inhoudelijk als praktisch.  

2.3.3 Model in relatie tot de huidige organisatievormen 
Gekeken is naar mogelijkheden organisaties die een paraplufunctie zouden kunnen vervullen. De meest voor 

de hand liggende partij daarin is WijZijn Traverse Groep, die al partij is in de kwaliteitsimpuls en een ruime 

expertise heeft in het organiseren van breed welzijn (zie Figuur 1). Een tweede partij die overwogen is, is 

zorgorganisatie Tante Louise, die nu al een soortgelijke rol vervult voor SWOS. Echter is het borgen van een 

welzijnsorganisatie, die ten dele ook tot doel heeft alternatieven te ontwikkelen voor duurdere 

zorgvoorzieningen, bij een zorgorganisatie niet wenselijk. Tegen WijZijn Traverse Groep als koepelorganisatie 

bleken geen onoverkomelijke bezwaren te bestaan. Daarom is deze invulling als reële optie en uitgangspunt 

in de verdere uitwerking gehanteerd.  

Om BTW-heffing op de inzet van het personeel te voorkomen en daarmee de kosten onnodig te laten stijgen, 

komen alle leden van het nieuwe sociaal team in loondienst bij de parapluorganisatie. Dit zijn dezelfde 

professionals die nu actief zijn in de gemeente Steenbergen en aan de basis hebben gestaan van de 

geschetste inhoudelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat medewerkers van SWOS, nu in loondienst bij Tante 

Louise en gedetacheerd bij SWOS, in dienst komen van de parapluorganisatie WijZijn Traverse Groep. Alle 

andere medewerkers die nu betrokken zijn bij de kwaliteitsimpuls zijn al in dienst van WijZijn Traverse Groep. 

Vijf medewerkers worden van daaruit gedetacheerd aan de Stichting Vraagwijzer die met WijZijn Traverse 

Groep een bestuurlijke unie vormt. De jongerenwerkers en combinatiefunctionarissen blijven vooralsnog in 

dienst van respectievelijk Sportservice Noord-Brabant en de gemeente, maar op termijn kan dit onderwerp, 

indien wenselijk, opnieuw op de agenda geplaatst worden.  

Het model onder paraplu kent als voordeel dat er geen nieuwe stichting hoeft te worden opgericht met een 

eigen faciliterende organisatie. Het betekent echter ook dat voor de huidige stichtingen SWOS en Vraagwijzer 

het bestaansrecht verdwijnt en dat beide organisaties kunnen worden opgeheven. Zij hebben tenslotte geen 

personeel of uitvoerende taken meer, het werk wordt geïntegreerd in het sociaal kernteam Steenbergen.  

2.3.4 Keuze voor netwerkmodel onder paraplu 
Na verkenning van verschillende mogelijkheden bleek het netwerkmodel onder paraplu de meeste voordelen 

te leveren op de gewenste kwaliteitsimpuls. De belangrijkste sterke punten van het model zijn:  

 Sterk lokaal gebonden 

 Gezamenlijke profilering in Steenbergen 



 Iedere werker wordt op dezelfde manier gefaciliteerd met kennis, registratiesysteem, etc.  

 Laagdrempelig 

 Gericht op de vraag van de burger van Steenbergen 

 Innovatieve slagkracht  

 Duidelijke sturing en governance 

 Duidelijke scheiding in rollen gemeente (opdrachtgever) en opdrachtnemer (uitvoerende organisatie) 

 Schaalvoordelen door facilitering van een grotere parapluorganisatie die de kwetsbaarheid 

verminderen 

 Geeft invulling aan de aandachtspunten vanuit de inhoudelijke werkgroep 

Hiermee sluit het volledig aan op het gestelde kader voor de nieuwe organisatievorm. Het geschetste model is 

flexibel en slagvaardig en kan op ieder gewenst moment worden uitgebreid met nieuwe 

samenwerkingspartners. Kerngericht werken, en de daarmee samenhangende inzet op optimale vitaliteit van 

de kernen waarin iedereen mee kan doen, sluit bovendien nauw aan op de doelstellingen en voorgestelde 

werkwijze van overheidsparticipatie.  

2.3.5 Unanieme instemming bestuurlijke werkgroep 
Over de concrete uitwerking van het netwerkmodel onder paraplu en de keuze voor een parapluorganisatie is 

rijp beraad geweest, zowel in plenair overleg als in verschillende deelbijeenkomsten en intern bij de betrokken 

organisaties. Het was een intensieve periode waarin steeds openheid naar alle partijen is geweest over 

wensen en motieven om te komen tot een keuze. Alle betrokken organisaties hebben zich daarbij zeer 

constructief en welwillend opgesteld. Dat betekende niet dat iedereen het er altijd mee eens was. Maar wel 

dat er door duidelijk en helder naar elkaar te zijn voorwaarden betreffende het organisatiemodel konden 

worden opgesteld waarin iedereen zich kan vinden. De volgende voorwaarden zijn opgesteld waaraan het 

model in de uiteindelijke uitwerking moet voldoen om een succesvolle basis te vormen voor de inhoudelijke 

ontwikkelingen:  

• Er is een duidelijke opdracht van de gemeente aan de nieuwe organisatie met heldere 

verantwoordingscriteria 

• Er is een sterke manager die het veranderproces kan sturen en verantwoordelijkheid heeft voor de 

gemeentelijke opdracht en bijbehorende verantwoording naar de gemeente 

• Rol en taken van de manager worden vastgelegd in de gemeentelijke opdracht 

• De manager heeft verregaande lokale verantwoordelijkheid en doet de inhoudelijke aansturing. 

Het profiel van de manager wordt in de bestuurlijke werkgroep vastgesteld. De organisaties 

hebben invloed op werving en selectie en kunnen input leveren op functioneren.  

• In de gemeentelijke opdracht wordt duidelijk welke financiële middelen er bedoeld zijn voor de 

uitvoering en welk deel bestemd is voor overhead en facilitering 

• De nieuwe welzijnsorganisatie krijgt een duidelijke onderscheidende naam  

• De organisaties SWOS en Vraagwijzer worden opgeheven 

Stichting Vraagwijzer, SWOS, WijZijn Traverse Groep, de portefeuillehouder en de betrokken ambtenaren van 

de gemeente Steenbergen hebben unaniem aangeven vertrouwen te hebben in het gekozen 

organisatiemodel en akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden.  

  



Bijlage A: Schematisch overzicht inhoudelijke ontwikkelrichting  
 Onderwerp 

 

Wat is het gewenste resultaat?  Wat hebben we daarvoor nodig? 

1 Informatie en 
adviesfunctie welzijn in 
relatie tot integrale 
toegang 

 

 Er wordt eenduidige informatie 
gegeven en er is een eenduidige 
werkwijze  

 De informatie wordt onafhankelijk 
en laagdrempelig gegeven, dicht 
bij de vragers 

 Er zijn korte lijnen bij 

doorverwijzen, de klant is zo snel 

mogelijk op de juiste plek 

 Informatie kan door inwoners van 

Steenbergen op verschillende 

manieren worden ingewonnen, 

digitaal, per mail, persoonlijk 

contact 

 Een sociale kaart, eenvoudig 

beschikbaar voor inwoners, liefst 

ook digitaal 

 Afspraken over doorverwijzing met 

toegang, afspraken over dossier 

overdracht 

 Helder beleid over advies- en 

informatiefunctie 

 Kennis over voorzieningen en 

mogelijkheden in Steenbergen (zie 

punt 4) 

 

 

 

2.  

Verbinding voorliggend 
veld en de 
maatwerkvoorzieningen 
die door partners worden 
uitgevoerd 

 

 Er is een snelle en heldere 
aansluiting tussen het voorliggend 
veld en maatwerkvoorzieningen 

 Wanneer ondersteuning bij 
sociale problematiek nodig is, kan 
er tijdig worden op- en 
afgeschaald 

 Intensievere samenwerking en 
frequent contact tussen werkers 

 Duidelijke richtlijnen voor op- en 
afschalen tussen voorliggende en 
maatwerk voorzieningen 

 Mogelijkheden voor nieuwe 

voorliggende voorzieningen in 

samenhang 

3.  

De wijze waarop nieuwe 
ontwikkelingen gevoed 
worden door kwantitatief 
en kwalitatief onderzoek 
en vertaald worden naar 
nieuwe producten 

 

 Er wordt snel en ingespeeld op 
vragen en behoeften in 
Steenbergen 

 Hiaten in het aanbod worden snel 

gesignaleerd, en opgevuld.  

 Cijfermatig inzicht over de vraag en 

de doelgroepen 

 Bijhouden landelijke en regionale 

trends en vertalen naar lokale 

vraag 

 Outreachend werken, vraag 

ophalen bij doelgroepen 

 Gezamenlijke manier van 

signaleren en overleg over signalen  

4.  

Deskundigheidsbevorde-
ring voorliggend veld 

 

 Zowel vrijwilligers als 
professionals kunnen adequaat 
handelen in het sociaal domein in 
Steenbergen 

 Sociale kaart is goed bekend en 

actueel  

 

 

 Periodiek overleg, 
kennisuitwisseling en 
casuïstiekoverleg 

 Structureel aandacht voor 
deskundigheidsbevordering, met 
passend aanbod voor zowel 
professionals als vrijwilligers 

 Een kartrekker / coördinator die dit 
aanjaagt en afstemt 

 



5.  

Sturing en monitoring 

 

 Er is een duidelijke opdracht en 

iemand die verantwoordelijk is 

voor het inzichtelijk maken van de 

resultaten 

 Er wordt gestuurd op resultaten, 

waarover tussentijds wordt 

gerapporteerd en geëvalueerd 

(heldere en transparante 

verantwoording) 

 

 

 Heldere opdracht vanuit de 

gemeente 

 Duidelijke indicatoren voor de 

resultaten die gedragen worden in 

het veld 

 Dezelfde verantwoordings-

systematiek voor alle partijen om te 

zorgen voor vergelijkbaarheid 

 Een eenvoudig systeem dat helpt 

om resultaten vast te leggen en 

inzichtelijk te maken 

 Gestructureerd overleg met de 

gemeente over resultaten, trends 

en signalen om tot optimale 

afstemming te komen 

 Sturing hierop door een 

professional met mandaat 

 

6. Vindbaarheid en 

zichtbaarheid 

welzijnswerk 

 

 Het welzijnswerk is herkenbaar en 

wordt eenduidig en 

gestructureerd uitgedragen via 

verschillende kanalen 

 

 

 Eén naam en logo 

 Eén communicatieplan dat 

gestructureerd wordt uitgevoerd 

 Communicatie via verschillende 

media, waaronder een 

gezamenlijke website 

 

 

7. Overheidsparticipatie 

en welzijnswerk 

 

Zie Hoofdstuk 3: Kerngericht werken en overheidsparticipatie 

 

 

  



Bijlage B: Schematische weergave gekozen organisatiemodel  
 

 



3. Kerngericht werken en overheidsparticipatie  
 
Zoals bij de bestuurlijke afwegingen al vermeld is, kunnen kerngericht welzijnswerk en overheidsparticipatie 
elkaar enorm versterken. In de beweging van gemeente naar gemeenschap zijn ze onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Daarom kiezen we ervoor om deze onderwerpen samen in deze notitie te behandelen. Het doel is 
om steeds meer mensen op sociaal, fysiek en bestuurlijk vlak actief en betrokken te laten zijn en zelf zaken te 
laten initiëren en organiseren. De mogelijkheden en kansen voor het welzijnswerk binnen het kader van 
kerngericht werken en overheidsparticipatie zijn legio, maar dit vraagt om een ontwikkeling binnen de hele 
breedte van de gemeentelijke organisatie.  
 

3. 1 Bestuurlijk kader 
Van gemeente naar gemeenschap 

Het collegeprogramma 2014-2018 heeft de veelzeggende naam ‘Van gemeente naar gemeenschap’ en 
noemt het stimuleren van bewoners om actief deel te nemen aan het beheer van de openbare ruimte als één 

van de hoofddoelen. Het kerngericht werken maakt dit mogelijk zoals nooit tevoren. De gemeente wordt, nog 

meer dan zij al is, een betrouwbare, benaderbare en transparante partner voor de inwoners van Steenbergen. 

Er wordt werk van gemaakt om initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren en proactief op te halen. 

Hiermee wordt tevens aangesloten op het project ‘Beter Contact?’, waarin wordt gestreefd naar beter en 
laagdrempeliger contact met de inwoners.  

Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk 

In het Convenant Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk is de opdracht vastgelegd om te komen tot een plan van 

aanpak omtrent de invoering van het kerngericht werken in Steenbergen. Middels deze notitie wordt daar 

invulling aan gegeven. Het kerngericht werken staat centraal in de keuze voor de inrichting van de nieuwe 

welzijnsorganisatie, waarin vraaggericht werken in lokale teams centraal staat.  

Kerngericht werken 

Kerngericht werken is een manier van werken, waarbij samenwerking centraal staat. De gemeente werkt 

integraal samen met bewoners(groepen), zorg en welzijn, jongerenwerk, woningstichtingen, 

(sport)verenigingen en andere partnerorganisaties, met een sterke lokale samenleving als einddoel. 

Bewoners worden betrokken bij het maken van beleid en het nemen van besluiten; zij weten immers het beste 

hoe de situatie is in hun eigen buurt. Daarnaast stimuleren we bewoners om klachten om te buigen naar 

kansen en zelf met ideeën te komen en uit te voeren. De ambitie is om de participatie van bewoners in de 

gemeente zo groot mogelijk te laten zijn, zowel in het meedenken als het meedoen. 

Communicatiebeleid 

In het gemeentelijke communicatiebeleid is een van de uitgangspunten synergie en verbinding. Dit betekent 

dat er middels communicatie een actieve bijdrage wordt geleverd aan de verbinding met de stad en de 

kernen. Ook moet communicatie gericht zijn op wederzijdse betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Uit het 

Rekenkameronderzoek Communicatie 2015 blijkt dat dit streven te herkennen is, maar de uitvoering nog niet 

vlekkeloos verloopt. De verbinding tussen het communicatiebeleid en het kerngericht werken is hier dan ook 

erg groot en heeft de mogelijkheid tot wederzijdse versterking 

Dorpsraden 

Binnen het kerngericht werken is ruimte voor een grotere rol voor de dorpsraden dan deze nu spelen. Of dit 

inderdaad haalbaar is en welke rol dit precies zou kunnen zijn, is iets wat in samenspraak met de dorpsraden 

onderzocht en uitgewerkt moet worden.  

Inspelen op trends 

Het systeem van kerngericht werken faciliteert grote maatschappelijke en beleidsmatige trends zoals de doe-

democratie, decentralisatie (zowel de huidige als mogelijke toekomstige), de toekomstige Omgevingswet, 

sociale problematiek van nu en de toekomst (bijvoorbeeld eenzaamheid en de effecten van vergrijzing), en de 

nieuwe eisen die de participatiesamenleving stelt aan de mensen.  



Investering 

Overheidsparticipatie is al jaren een kernpunt van het college en van de overheid in het algemeen, maar het is 

in Steenbergen nog niet voldoende van de grond gekomen. Wanneer we hier echt werk van willen maken, 

moeten we het goed aanpakken en er een gedegen systeem voor opzetten. Hiervoor zijn investeringen nodig 

op het gebied van geld, tijd en aandacht.  

Kwartiermaker 

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt iemand aangewezen/aangesteld als verantwoordelijke voor het 

laten landen van het kerngericht werken binnen de organisatie. Deze kwartiermaker gaat ook een belangrijke 

rol spelen bij het opzetten van het interne proces voor initiatieven: het ophalen, begeleiden en laten landen 

van initiatieven. Ook op beleidsvoorbereidend vlak, dus het betrekken van inwoners bij beleidsvorming als 

onderdeel van het kerngericht werken, is een taak weggelegd voor de kwartiermaker. De precieze invulling 

van deze positie komt tot stand in het plan van aanpak. Vooralsnog gaan we er van uit dat het hier gaat om 

een tijdelijke functie.  

Samenwerking fysiek en sociaal 

Binnen het kerngericht werken ontstaat er een sterke verbinding tussen het fysieke en het sociale domein. Dit 

zowel op het gebied van burgerinitiatieven als in het werkveld in de kernen zelf.  

Stuurgroep 

Om het proces binnen de organisatie goed te laten landen, zetten we er een stuurgroep en een 

klankbordgroep op. De stuurgroep richt zich op het bestuurlijke aspect, terwijl de klankbordgroep zich bezig 

zal houden met het kerngericht werken binnen de dagelijkse werkzaamheden van de ambtelijke organisatie.  

Initiatievenfonds 

Om initiatieven te faciliteren richten we een fonds op voor mogelijke stimuleringsbijdragen. De dorpsraden 

spelen een nog nader te bepalen rol in de beoordeling van initiatieven.  

Sociale kernteams  

Vanuit de nieuwe welzijnsorganisatie ontstaat er een netwerk van sociale kernteams. Elk sociaal kernteam 

krijgt hiermee de verantwoordelijkheid over een werkgebied van één of twee kernen. Deze sociale kernteams 

gaan, samen met de fysieke wijkteams die al werkzaam zijn, een grote rol spelen in het kerngericht werken.  

 

3. 2 Inhoudelijk kader 
Integraliteit sociaal domein  

Er ontstaat nauwe samenwerking tussen de (nog nader in te vullen positie van) kwartiermaker kerngericht 

werken en de nieuwe manager welzijnswerk, om het kerngericht werken op soepele en integrale wijze te 

verbinden met het welzijnswerk.  

Actief stimuleren initiatieven 

Om initiatieven zo goed en laagdrempelig mogelijk te faciliteren, willen we deze zo dicht mogelijk bij de 

samenleving houden. We gaan, in samenwerking met de sociale kernteams, initiatieven proactiever ophalen 

en faciliteren, onder andere in samenwerking met strategische partners als (welzijns)instellingen en 

bijvoorbeeld Samen in de Regio.  

Proces voor initiatieven 

Binnen de gemeentelijke organisatie richten we een duidelijk en toegankelijk proces in voor burgerinitiatieven. 

Hierbij staan persoonlijk contact, integraliteit en eenvoud centraal. 

Integraal communicatieplan 



We vinden het belangrijk om alle bewoners te bereiken en voor hen zo toegankelijk mogelijk te zijn. Daar gaan 

we voor zorgen met een integraal communicatieplan. Hierlangs wordt de gemeenschap geïnformeerd over het 

reilen en zeilen van het kerngericht werken en overheidsparticipatie, maar worden ook vooral successen 

uitgedragen om zo anderen te inspireren. Om ook meer toe te werken naar wederzijdse communicatie met de 

inwoners (van dialoog naar monoloog), wordt samen met het taakveld communicatie gekeken naar de 

mogelijkheden rondom een burgerpanel. Dit is een systeem om inwoners te betrekken via digitale enquêtes, 

polls en forumdiscussies (natuurlijk aangevuld met verdieping door het voeren van face-to-face gesprekken en 

bijeenkomsten). In het plan van aanpak zal hier nadere uitwerking aan worden gegeven. 

Fysieke kernteams 

De fysieke wijkteams zijn inmiddels al anderhalf jaar met succes aan het werk in de kernen en dit wordt erg 

goed ontvangen in de samenleving. Binnen het netwerk van het kerngericht werken zullen ze nog meer de 

mogelijkheid krijgen om in te spelen op de wensen en noden van hun kern. Binnen het kerngericht werken 

krijgen deze wijkteams ook een signaleringsfunctie. Deze vervullen ze al binnen het fysieke domein, maar ook 

voor sociale problematiek kunnen ze deze functie vervulling. Hetzelfde geldt voor mogelijke initiatieven. 

Hiervoor dient wel extra ondersteuning te komen voor de fysieke wijkteams, bijvoorbeeld in de vorm van 

trainingen rondom het signaleren van sociale problematiek. Hiervoor is een rol weggelegd voor de nieuwe 

manager welzijnswerk. 

Samenspel wijkteams 

Samenspel tussen de bovengenoemde teams (sociaal en fysiek) is één van de kernpunten van het 

kerngericht werken. Zij kunnen immers als geen ander zien wat er speelt, zowel buiten in het groen en grijs, 

als achter de voordeur. Op deze manier kunnen ze bijvoorbeeld zaken als eenzaamheid, verpaupering of 

onderlinge spanningen opmerken. Door de inbedding van de teams binnen het netwerk van kerngericht 

werken kunnen ze deze zaken vervolgens doorspelen aan de juiste partners, of er zelf samen met de 

inwoners en de partners werk van maken; er ontstaat samenwerking in alle domeinen. Door goede 

samenwerking en overleg tussen deze partijen kunnen de leefbaarheid, vitaliteit en de sociale veiligheid
1
 in de 

kernen optimaal worden verbeterd en gewaarborgd.  

 

4. Financieel kader en tijdpad 
 4.1 Financieel kader 
De gemeente Steenbergen wil een kwaliteitsimpuls in het welzijnswerk realiseren. Als gevolg van de transities 

in de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet is de beweging naar voren noodzakelijk. Het welzijnswerk is in dit 

voorliggend veld een belangrijk instrument dat de gemeente in kan zetten om het zelf organiserend vermogen 

van burgers, mantelzorgers en vrijwilligers, verengingen en clubs verder te versterken. Daarmee kan op den 

duur veel duurdere zorg of individuele maatwerkvoorzieningen worden voorkomen en veel dichter worden 

aangesloten op de werkelijke wensen en behoeften van de mensen in Steenbergen. Een kwaliteitsimpuls 

vraagt een impuls in tijd, aandacht en financiële middelen om tot resultaten te kunnen komen.  

Als we echt werk willen maken van initiatieven uit de samenleving, dan moet daar ook geld voor beschikbaar 
zijn. Daarom is het van belang een budget te hebben om initiatieven te kunnen ontplooien, waaraan 
objectieve criteria voor toekenning hangen met een eenvoudige procedure. Het gaat hierbij om een 
investering in de leefbaarheid en het vergroten van sociale veerkracht, met alle voordelen van dien.

2
  

 

                                                           
1
 Denk hierbij aan uiteenlopende zaken als eenzaamheid, laaggeletterdheid en het veiligheidsgevoel. Dat hier nog winst 

te ehale  is, lijkt uit de rapportage Leef aarheid i  Stee erge . Le o  er olg eti g 6 . 
2
 Bi e  het ieu e o ept a  positie e gezo dheid ordt gezo dheid gedefi ieerd als het vermogen van mensen 

zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het 

leven.  So iaal-maatschappelijke participatie wordt hierbinnen gezien als een van de zes kerndimensies. De 

voornaamste pleitbezorger van de positieve gezondheid, Machteld Huber, is door GGD GHOR Nederland uitgeroepen 

tot de Meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid 2016.  



Om inzichtelijk te kunnen maken welke kosten er gemaakt zullen moeten worden om de kwaliteitsimpuls én 

overheidsparticipatie concreet gestalte te kunnen geven, splitsen we deze op in tweeën: de organisatorische 

ontwikkeling om naar een slagvaardigere organisatievorm te komen en de inhoudelijke werkontwikkeling.  

4. 2 Organisatorische ontwikkeling 

4.2.1. Manager Welzijn  
Uitgangspunt van de kwaliteitsimpuls is dat de huidige dienstverlening in ieder geval wordt gecontinueerd en 

daarnaast wordt uitgebreid en geprofessionaliseerd. Het gaat dan om mantelzorgondersteuning, 

ouderenwerk, sociaal-cultureel werk en diensten door vrijwilligers door SWOS, maatschappelijk werk en 

vrijwilligers ondersteuning door WijZijn Traverse Groep en aansturing van de vrijwilligers bij SWOS en 

Vraagwijzer.  

Bij de keuze voor het werken in een netwerkorganisatie onder paraplu is uitgegaan van de schaalvoordelen 

die het aansluiten bij een grotere welzijnsorganisatie biedt. Er hoeven geen voorzieningen te worden 

opgetuigd maar er kan gebruik gemaakt worden van wat de parapluorganisatie al biedt op een grotere schaal 

dan wanneer er alleen in Steenbergen gewerkt zou worden. Mede doordat werknemers allen in loondienst 

komen bij de parapluorganisatie, worden BTW-lasten die gelden op detachering vanuit een organisatie aan 

een andere organisatie, voorkomen. 

Evident is echter ook dat de rol van een lokaal verantwoordelijk manager nu niet is opgenomen in de 

uitvoering. De kosten hiervoor zijn dan ook noodzakelijk om de gewenste organisatievorm te kunnen 

realiseren.  

4.2.2 Kwartiermaker kerngericht werken 
Voor de bovengenoemde positie van kwartiermaker kerngericht werken is financiële ruimte nodig. Vooralsnog 

gaan we hiervoor uit van een tijdelijke aanstelling (drie jaar) van 0.66 fte (24 uur).
 3

 

Hierbij kan worden opgemerkt dat deze kwartiermaker werkdruk in andere delen van de gemeentelijke 

organisatie zal wegnemen. Initiatieven nemen nu, vanwege de sporadische aard en het gebrek aan een 

helder proces, veel tijd en aandacht van beleidsmedewerkers in beslag. 

4.3 Inhoudelijke werkontwikkeling 

4.3.1 Initiatievenfonds 
We stellen voor om een initiatievenfonds in te richten in de vorm van een reserve. Deze reserve willen we 

eenmalig vullen met een bedrag van €50.000,-. Vervolgens wordt deze reserve gevoed door de €50.000,- 
voor initiatieven in het groen, welke vanaf 2018 structureel op de begroting staat. Daarnaast kan deze reserve 

worden aangevuld door ‘het Kwartje’ (0.25 cent per inwoner per kern), aangezien die structureel begrootte 
bijdrage hetzelfde doel nastreeft als het initiatievenfonds: het mogelijk maken van financiële bijdragen aan 

burgerinitiatieven. Op dit initiatievenfonds kan een beroep worden gedaan voor stimuleringsbijdragen aan 

initiatieven die voldoen aan de (nader te bepalen) criteria en die niet onder de Subsidieregeling bevordering 

leefbaarheid gemeente Steenbergen 2017 vallen.
4
 In 2020 wordt dit fonds geëvalueerd en, indien nodig, 

bijgesteld.  

Mogelijkheid van kernbudget 

We gaan kijken naar een systeem waarbij de kernen een eigen budget uit het initiatievenfonds krijgen om 

activiteiten in de eigen kern uit te voeren, om zo een eerlijke verdeling van middelen te bevorderen. Precieze 

invulling van dit systeem (denk bijvoorbeeld aan de verhouding tussen inwoneraantal en de grote van het 

kernbudget) zal terugkomen in het plan van aanpak.  

4.3.2 Trainingen 
Voor het kerngericht werken is een nader te bepalen budget nodig voor trainingen. Hierbij moet gedacht 

worden aan: 

                                                           
3
 In het plan van aanpak zal hier verdere uitwerking aan gegeven worden. 

4
 Hierbij wordt gekeken of het nodig is om binnen het budget scheiding aan te brengen tussen het domein waar de 

initiatieven onder vallen.  



o Trainingen voor de wijkteams, bv. Training “Oren en ogen in de wijk” van de GGD 

o Eventuele training of begeleiding van de dorpsraden  

o Trainingen voor ambtenaren over hoe om te gaan met initiatieven.  

Welke trainingen precies nodig zijn zal uit de praktijk blijken en in samenspraak met de manager welzijnswerk 

en de kwartiermaker kerngericht werken vastgesteld worden. Op basis hiervan kan later het benodigde budget 

worden vastgesteld.  

4.3.3 Communicatiebudget 
Zoals hierboven benoemd is een integraal communicatieplan een essentiële voorwaarde voor het kerngericht 

werken en het proactief stimuleren van overheidsparticipatie. De exacte kosten hiervan zijn erg afhankelijk 

van welke middelen we inzetten; zodra we een communicatieplan hebben kunnen we dit nauwkeuriger 

maken. De eerste grove raming van de afdeling communicatie is een opstartbudget van €15.000,-, met in de 

hier op volgende jaren een nader te bepalen structurele bijdrage. 

Een overzicht van de financiële vertaling van de kwaliteitsimpuls in het welzijnswerk inclusief de  

overheidsparticipatie treft u aan op de volgende pagina.  

Hierbij moet opgemerkt worden dat de genoemde bedragen richtbedragen zijn en dat bij het samengaan van 

de organisaties, in een organisatie, de uitkomsten van o.a. het due dilligence onderzoek,  overige onvoorziene 

effecten en de bijdrage voor de facilitering van de welzijnsorganisatie(huidige bijdrage Tante Louise) , 

opgelost zullen worden in de contractbesprekingen tussen de gemeente Steenbergen en WijZijn 

Traversegroep.  
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Bijlage C; Financieel kader Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk: 

kerngericht werken en overheidsparticipatie 
 

      
  Huidige situatie  

Nieuwe 
situatie      Opmerkingen 

    Structureel Incidenteel     
SWOS 174.560,00 174.560,00 

 
    

Vraagwijzer 164.600,00 115.000,00 
 

  
Kosten directie en coördinatie vervallen. Kantoorkosten € 37.000 
blijven gehandhaafd. 

Wijzijn Traverse 
AMW 234.772,00 234.772,00 

 
    

Wijzijn Traverse VIP 39.642,00 39.642,00 
 

    
Sportcoaches 92.000,00 92.000,00 

 
    

Jongerenwerk  125.054,00 125.054,00 
 

    
  

 
80.000,00 

 
Manager Welzijn 0,8 fte    

  
 

10.000,00 15.000,00 
Communicatiebudget 
welzijnswerk   

  
 

10.000,00 
 

Registratie en 
verslaglegging (ICT-
applicatie) Is een inschatting, indien mogelijk aansluiten bij applicatie gemeente 

  
 

12.000,00 
 

Deskundigheidsbevor-
dering   

  
  

55.000,00 

Kwartiermaker 
overheidsparticipatie (0,6 
fte) 

Is een tijdelijke formatie. Vooralsnog gaan we uit van een periode van 
3 jaar 

  
  

50.000,00 Initiatievenfonds  

Het initiatievenfonds is een nieuw in te stellen fonds (reserve) en wordt 
jaarlijks gevoed door het burgerparticipatie-budget groen van  
€ 50.000. Eenmalig wordt daar € 50.000 aan toegevoegd.  

  
  

8.000,00 

Externe ondersteuning: 
due dillegence-onderzoek 
(inschatting)   

  
   

    
  830.628,00 893.028,00 128.000,00     
  

   
    

  
   

    
Meerkosten 

 
62.400,00 128.000,00     
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4. 4 Tijdpad 
2017 

Wat Wanneer? 

Opstellen plan van aanpak kerngericht werken en 
overheidsparticipatie 
 

Sept – December 2017 

Voortzetten inhoudelijk werkontwikkeling - aanzet werken in een 

team verschillende medewerkers  

Sept – December 2017 

Toetsing en onderzoek financiële vitaliteit huidige organisaties (Due 

Diligence) 

Sept – December 2017 

Opstellen opdracht en subsidievoorwaarden welzijnswerk  Sept – December 2017 

Voorbereiding werving verantwoordelijk manager (tevens 

voorbereider organisatieverandering) 

Sept – December 2017 

Definitieve besluitvorming door de gemeenteraad over traject 

Kwaliteitsimpuls 

December 2017 

 

2018 

Wat Wanneer? 

Start ontvlechting huidige stichting SWOS en Vraagwijzer  
 

Januari 2018 

Werving en start kwartiermaker kerngericht werken 
 

1
e
 kwartaal 2018 

Werving en start lokaal manager welzijn 1
e
 kwartaal 2018 

Opstellen werkplannen voor uitvoering 1
e
 kwartaal 2018 

Overgang personeel SWOS Uiterlijk 1-1-2019 

Brede welzijnsorganisatie Steenbergen gerealiseerd  1 januari 2019 
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5. Samenvatting en conclusies 
 

Toewerken naar resultaten 

Bij de uitwerking van de kaders voor de kwaliteitsimpuls voor het welzijnswerk in Steenbergen heeft de 

gewenste inhoudelijke ontwikkeling voorop gestaan. Aan de contouren van de kwaliteitsslag is gewerkt door 

professionals uit alle betrokken organisaties. De missie is te komen tot een brede welzijnsorganisatie voor 0-

100+, waarin integraal wordt gewerkt in een kerngerichte aanpak, die dichtbij, zichtbaar en herkenbaar is voor 

de inwoners van Steenbergen. De professionals hebben hiertoe de gewenste resultaten heel praktisch en 

concreet in kaart gebracht. Het overzicht van de gewenste stappen op de zes genoemde thema’s vormt de 
basis voor werkplannen voor de nieuwe organisatie. Totdat deze is gerealiseerd werken de betrokken 

professionals stapsgewijs toe naar de genoemde resultaten en de uiteindelijke vorming van een sociaal 

kernteam.  

 

Passende organisatievorm 

Op bestuurlijk niveau is gekeken naar de best passende organisatievorm, om deze ontwikkeling in de 

toekomst te steunen en te borgen. Hiervoor is met unanieme steun gekozen voor het netwerkmodel onder 

paraplu. In dit model werken alle medewerkers, die actief zijn in het welzijnswerk vanuit een centrale 

organisatie in een lokaal team. Het sociale kernteam(s) is gemeentebreed georganiseerd. Het team is zelf-

organiserend, de vragen van de inwoners zijn daarbij leidend. Het lokale team heeft een duidelijke opdracht 

vanuit de gemeente, welke door de parapluorganisatie wordt gemonitord en verantwoord. De 

teamontwikkeling en opdracht wordt aangestuurd door een manager. Deze stuurt het team aan en bewaakt de 

resultaten, de opdracht en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe diensten en de werkers in het team. Als 

parapluorganisatie is gekozen voor WijZijn Traverse Groep. 

 

Overheidsparticipatie en welzijnswerk 

Kiezen voor overheidsparticipatie is een principiële keuze om de burger meer aan zet te laten zijn. Niet alleen 

in welzijn, niet alleen in het sociale domein, maar in alle domeinen die de leefbaarheid beïnvloeden. 

Kerngericht werken en overheidsparticipatie worden het beste in nauwe samenhang doorontwikkeld in 

Steenbergen. Samenwerking tussen zowel het sociale, als het fysieke, als het bestuurlijke terrein, is hiervoor 

het uitgangspunt. Door op alle terreinen de beweging naar een grotere rol voor burger in te zetten komen we 

tot een optimaal resultaat en een echte kanteling van gemeente naar gemeenschap. 

 

Financiële consequenties 

De gemeente Steenbergen heeft gekozen voor een kwaliteitsimpuls in het welzijnswerk en om 

overheidsparticipatie te versterken. Het welzijnswerk moet breder, vernieuwender en beter worden 

georganiseerd. Kerngericht werken en overheidsparticipatie moeten makkelijker worden gemaakt en 

gestimuleerd. Hierdoor worden meer inwoners actief betrokken bij het vitaal houden van hun eigen 

leefomgeving. Burgers bedenken, initiëren en organiseren hiertoe zoveel mogelijk zelf.  

Als gevolg van de transities in de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet is de nadruk steeds meer komen te 

liggen op het voorliggend veld. Het welzijnswerk is in dit voorliggend veld een belangrijk instrument dat de 

gemeente in kan zetten om het zelf organiserend vermogen van burgers, mantelzorgers en vrijwilligers, 

verengingen en clubs verder te versterken. Daarmee kan op den duur veel duurdere zorg of individuele 

maatwerkvoorzieningen worden voorkomen en veel dichter worden aangesloten op de werkelijke wensen en 

behoeften van de mensen in Steenbergen. Een kwaliteitsimpuls vraagt een impuls in tijd, aandacht en 

financiële middelen om tot resultaten te kunnen komen, maar levert uiteindelijk een sterkere samenleving op 

waarin minder behoefte zal ontstaan voor maatwerkvoorzieningen en zorg.  

Geschatte kosten zijn incidenteel € 128.000 en € 62.400 jaarlijks structureel. De dekking hiervoor zal in het 

voorstel opgenomen worden dat in december 2017 aan de raad voorgelegd wordt.  
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