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Onderwerp
Kaderstelling welzijnswerk en overheidsparticipatie

Steenbergen; 22 augustus 2017

Aan de raad,
1.
Inleiding
Dit voorstel gaat over de "Kaderstelling kwaliteitsimpuls welzijnswerk Steenbergen. Van gemeente naar
gemeenschap: kerngericht werken en overheidsparticipatie". De bijbehorende notitie heeft een drieledig
doel:
U informeren over het verloop van het proces van de uitwerking van het convenant welzijnswerk
waarover u eerder geïnformeerd bent via een raadsmededeling (BM1701054);
kaderstelling (bestuurlijk en inhoudelijk) door uw raad over de uitgangspunten van het kerngericht
werken in het welzijnswerk en overheidsparticipatie;
financiële kaderstelling
2.
Achtergrond
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.
De grotere opgave is om, samen met partners, inwoners en onze eigen organisatie, het stelsel in het
sociaal domein toekomstbestendig te 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 20182022. De uitgangspuntennotitie over dit onderwerp heeft u ook in deze vergadering aangeboden
gekregen. In deze notitie over het sociaal domein 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 en ondersteuning van de vraag. 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 geïnvesteerd kunnen worden in preventie. Het financieel ontschotten van de
(rijks)budgetten voor het sociaal domein, waardoor middelen op basis van maatwerk en flexibiliteit
kunnen worden ingezet, is hierin een belangrijke randvoorwaarde.
Dit alles vraagt ook om een anders georganiseerd welzijnswerk met een strategische partner waar een
duidelijke opdrachtgever-opdrachtnemersrol mee overeengekomen kan worden. Dit traject is aanvankelijk
in 2016 ingezet met SWOS en leidde ertoe wij op 13 december 2016 besloten om het welzijnswerk
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tijdelijk zelf uit te voeren (BD1600781). Op basis van de op 26 januari 2017 raadsbreed aangenomen
motie (ZK1700375), gaf u ons opdracht om opnieuw in gesprek te gaan met SWOS om te bezien of er per
1 januari 2019 een nieuwe organisatie vormgegeven kon worden. Hierbij wilde u uitdrukkelijk tijdig
geïnformeerd worden en zo veel mogelijk de financiële consequenties voor de begroting inzichtelijk
krijgen.
Deze gesprekken zijn gevoerd en hebben in maart 2017 geleid tot een convenant (ZK170497) tussen
SWOS, stichting Vraagwijzer, WijZijn Traverse Groep en de gemeente. U bent hier via een
raadsmededeling (BM1701054) van op de hoogte gesteld.

3.
Overwegingen
Wat willen we bereiken met het toekomstig welzijnswerk?
In het sociaal domein is de transformatie zover dat een sterk voorliggend veld (algemeen vrij
toegankelijke voorzieningen) nodig is vanuit de noodzaak om integraler te werken, zowel tussen de
diverse terreinen als in de keten. Ook de beweging naar voren (meer gebruik van het voorliggende veld
en minder (duurdere) maatwerkvoorzieningen) en dus meer preventief en minder curatief werken is
noodzakelijk om zo de werkelijke transformatie tot stand te brengen. De budgetten zullen immers de
komende jaren niet significant stijgen, terwijl de zorgvraag gelet op de sterke vergrijzing wel toeneemt.
Bovendien is er in het sociaal domein sprake van een open eind regeling waardoor gemeenten goed op
de risico's moeten letten en een solide financieel beleid in het sociaal domein onontbeerlijk is. Een sterk
voorliggend veld is daarom nodig en daarmee een kwaliteitsimpuls voor het welzijnswerk zoals we dat nu
kennen. Daarmee willen we betere leefbaarheid creëren, en daarmee gelukkigere inwoners. Gelukkigere
inwoners zijn namelijk meer betrokken, kennen over het algemeen meer tevredenheid en zijn vanuit de
betrokkenheid die ze ervaren in de buurt, familie en sociaal netwerk ook (langer) gezond en
veerkrachtiger.
Hoe is het nu?
In Steenbergen werken we met drie professionele welzijnsorganisaties waar we een budgetsubsidie aan
verstrekken. Daarnaast zijn de jongerenwerkers momenteel in dienst van de gemeente en de
combinatiefunctionarissen (sportcoaches) zijn werkzaam voor ons via Sportservice Noord-Brabant. De
inspanning om tot een sterk welzijnsveld te komen is in feite in 2013 al opgestart. Het college heeft
onderzocht of een brede welzijnsorganisatie haalbaar was. De tijd bleek daar echter toen niet rijp voor.
Na diverse pogingen om met de welzijnspartijen op andere wijze samen te werken, onder andere in
Samenhang in Welzijnswerk, namen wij in december 2016 het besluit om het welzijnswerk tot 1 januari
2019 zelf uit te voeren. Met name de aansturing van de samenwerking ontbreekt nu om samen tot goede
resultaten te komen.
Procesverloop en uitgangspunten voor toekomstig welzijnswerk
Uitgangspunt in dit proces is geweest dat zowel de bestuurlijke als inhoudelijke uitgangspunten
voldoende tot zijn recht moesten komen om tot consensus te kunnen komen. Het uitgangspunt is gekozen
om kerngericht werken centraal te zetten, waarbij de organisatievorm en de bestuurlijk uitgangspunten
faciliterend moeten zijn voor de inhoud. Omdat kerngericht werken ook sterk raakt aan dat wat er door de
wijkteams in het fysieke domein wordt uitgevoerd en overheidsparticipatie nog niet echt ingebed is in de
gemeentelijke organisatie is dat in dit traject meegenomen.
Als doel voor de kwaliteitsimpuls van het welzijnswerk is het volgende geformuleerd:
Ons doel is het vormen van een brede welzijnsorganisatie voor inwoners van O-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 zeven thema's benoemd, welke terug te vinden zijn in bijlage A van de
notitie.
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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 zelf verantwoordelijk, vindbaar en zichtbaar voor inwoners en vrijwilligers
» Ontschotten en verbreden: minder versnipperd aanbod, voor meerdere doelgroepen
» Andere en nieuwe vormen van ondersteuning bieden voor kwetsbare inwoners dan 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 een goede verhouding tussen middelen 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 sterke strategisch partner
voor de gemeente
In eerste instantie zijn een hiërarchisch model (stichting die de professionals zelf faciliteert en aanstuurt)
en een samenwerkingsmodel besproken. De benoemde uitgangspunten en randvoorwaarden kwamen
voor de verschillende convenantpartners bij beide modellen niet voldoende uit de verf. Hieruit is als
oplossing de organisatievorm netwerkmodel onder paraplu ontstaan. Het netwerkmodel onder paraplu is
een uitvoerend netwerk dat onder een grotere organisatie valt. Het heeft de kenmerken van een
samenwerkingsmodel, maar is minder los georganiseerd en kent een duidelijke verantwoordingsstructuur,
die dichter in de buurt komt van een 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 per kern of wijk.
» Het sociaal kernteam heeft een duidelijke opdracht vanuit de gemeente, door de
parapluorganisatie wordt deze 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 het team
aan en bewaakt resultaten, de opdracht en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe diensten en
de werkers in het team
De parapluorganisatie faciliteert het lokale team Steenbergen optimaal, zowel inhoudelijk als praktisch. U
treft een schematische weergave van het model aan als bijlage B in de notitie.
Wat is er nodig voor het toekomstig welzijnswerk?
Dit model heeft unanieme instemming van de bestuurlijke werkgroep gekregen. De volgende
voorwaarden zijn gesteld 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 voor de overhead en facilitering
»
De welzijnsorganisatie krijgt een duidelijke onderscheidende naam
»
Er is een budget voor deskundigheidbevordering en communicatie beschikbaar
»
SWOS en Vraagwijzer worden opgeheven
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Overheidsparticipatie
Wat willen we bereiken met overheidsparticipatie?
Door het betrekken van dorpsraden en het stimuleren van burgerinitiatieven willen we een betere
leefbaarheid creëren en daardoor gelukkigere inwoners (meer welzijn voor onze inwoners). Betere
leefbaarheid en gelukkigere inwoners zijn meer betrokken, kennen over het algemeen meer tevredenheid
en zijn vanuit de betrokkenheid die ze ervaren in de buurt, familie en sociaal netwerk ook (langer)
gezonder en veerkrachtiger.
Hoe is het nu?
De titel van het collegeprogramma "Van gemeente naar gemeenschap" heeft nog niet de betekenis in
de ambtelijke organisatie die het verdiend als het gaat om het welzijnswerk en het omgaan met
overheidsparticipatie. Er is op allerlei fronten wel contact met inwoners over diverse onderwerpen, onder
andere via de dorpsraden, het cultuurplatform en de sportraad. De wijkteams van de afdeling Beheer zijn
nu ruim anderhalf jaar aan de slag en laten zien dat de contacten in de kernen waardevol zijn op
verschillende terreinen. Er ontbreekt echter aan een overkoepelende visie op overheidsparticipatie.
Uitgangspunten voor overheidsparticipatie
We willen een zo groot mogelijke participatie van inwoners, in meedenken en meedoen;
Kerngericht werken is een manier van werken, waarbij samenwerken centraal staat;
Dorpsraden kunnen een belangrijke(re) rol spelen bij kerngericht werken en overheidsparticipatie;
Overheidsparticipatie is domeinoverstijgend en vraagt om een verbinding tussen het fysiek en
sociaal domein;
Inbedding van kerngericht werken binnen de ambtelijke organisatie vraagt om zowel tijd, energie
als middelen
Wat hebben we nodig om overheidsparticipatie werkend te krijgen?
Om het welzijnswerk en overheidsparticipatie met elkaar te kunnen verbinden wordt een sterke link
gelegd tussen de twee, waarbij het kerngericht werken de rode draad vormt en het fysieke en sociale
domein verbindt. Het welzijnswerk kan daarbij niet zonder het fysieke domein, omdat de fysieke
leefomgeving vaak aanleiding is om dingen samen te doen (of juist ruzie over te krijgen). Ook het gevoel
van veiligheid en verbondenheid in een kern of wijk kent zowel een fysiek als sociaal aspect.
Belangrijk voor overheidsparticipatie (hoofdstuk 3 van de notitie) is dat het aandacht, tijd en geld kost om
het aan te jagen. Om overheidsparticipatie werkend te krijgen zijn de volgende elementen noodzakelijk:
Een kwartiermaker: een aanjager die zowel intern als extern verbindingen legt en initiatieven
ophaalt;
Een stuurgroep en klankbordgroep om een brede inbedding van de werkwijze mogelijk te maken:
overheidsparticipatie is van ons allemaal en niet van één persoon;
Deskundigheidsbevordering; eenzelfde taal spreken waarbij we denken vanuit de leefwereld van
de inwoners en klachten, indien mogelijk, ombuigen naar kansen en initiatieven;
Communicatie: een andere rol van de gemeente en het welzijnswerk vraagt om herkenbaarheid,
vindbaarheid en mogelijkheden om inwoners op verschillende manieren te benaderen.
4. Middelen
In Bijlage C van de notitie is een overzicht opgenomen van de eenmalige en structurele kosten voor het
toekomstig welzijnswerk en kerngericht werken/overheidsparticipatie. Er wordt als financieel kader een
bedrag van C 62.400 structureel en 6 128.000 incidenteel geraamd.
Wanneer uw raad kan instemmen met de financiële kaders, zal in de uitwerking van deze kaders in het
voorstel van december dit jaar een dekkingsvoorstel gedaan worden.
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5. Risico's
- In de incidentele kosten is een bedrag van C 8.000 opgenomen voor een due dillegence-onderzoek . Dit
is een onderzoek van een accountant of er geen financiële risico's aan overname van personeel en
activiteiten kleven. Mocht uit dit onderzoek blijken dat de activiteiten van de Plusbus een risico vormen
dan is het te overwegen om een aparte stichting op te richten voor de Plusbus;
- De ontvlechting van SWOS en Vraagwijzer vormt een behoorlijke tijdsinvestering. In de
capaciteitsplanning van de afdeling Beleid is dit nog niet meegenomen.
De opdrachtgeversopdrachtnemersrol zal door de ontvlechting ook nog niet 1007o uit de verf komen in 2018
- De naam Vraagwijzer zouden we graag voor de dienstverlening van de gemeentelijke Toegang willen
behouden. De inwoners van Steenbergen die behoefte hebben aan ondersteuning kennen de naam
Vraagwijzer redelijk goed. Bij de landelijke stichting zal navraag gedaan moeten worden of deze naam
behouden kan worden wanneer de stichting opgeheven wordt
o

6. Communicatie/Aanpak
In de notitie is zowel bij de kwaliteitsimpuls als bij overheidsparticipatie benoemd dat er een
communicatiebudget beschikbaar moet zijn. Hier ligt een duidelijke link met de nota communicatiebeleid
die in oktober aan uw raad wordt aangeboden. De communicatie met onze inwoners kan en moet beter.
Zowel het welzijnswerk als kerngericht werken en overheidsparticipatie kunnen hier een middel zijn om
de communicatie te verbeteren. Mogelijk dat de inzet van een burgerpanel, al dan niet in samenwerking
met de collega's op de Brabantse Wal, hierop aan kan sluiten.
Op 4 juli 2017 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor professionals uit het werkveld en
geïnteresseerde bewoners. Op een aantal thema's zijn zij bevraagd. Momenteel staat er nog een poll uit
via onze website waar inwoners ook een aantal vragen kunnen beantwoorden over het welzijnswerk.
Deze uitkomsten zullen we meenemen in de verdere inhoudelijke uitwerking.
Voor het tijdspad verwijzen we u naar de planning op pagina 18 van de notitie. Indien u in kunt stemmen
met de kaders, zullen we u in de raad van december 2017 een nader uitgewerkt plan voorleggen.
De notitie wordt ook aan de Adviesraad Sociaal Domein aangeboden.
7.
Voorstel
1. Aan te geven of u kunt instemmen met de genoemde bestuurlijke, inhoudelijke en financiële kaders
voor het welzijnswerk en overheidsparticipatie;
2. Indien u kaders mist deze te benoemen zodat deze meegenomen kunnen worden in de uitwerking

Hoogachtend.
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris

J
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