gemeente Steenbergen

BM1805344

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Stand van zaken kwaliteitsimpuls welzijnwerk Steenbergen

Steenbergen; 20 november 2018
Aan de Raad,
Op 22 februari jl. stemde uw raad in met het plan van aanpak kwaliteitsimpuls welzijnswerk
Steenbergen. Doel hiervan is het verbreden van het welzijnswerk, waarbij integraal wordt gewerkt in
een kerngerichte aanpak ("van gemeente naar gemeenschap"). De opdracht die uw raad aan het
college van B&W heeft gegeven is om met de huidige welzijnsorganisaties te komen tot een één
organisatie die als strategische partner voor de gemeente fungeert. Graag willen wij u met deze
raadsmededeling op de hoogte stellen van de voortgang van deze opdracht.
Nieuwe samenwerkingsvorm- we zijn uit de startblokken!

Er is het afgelopen halfjaar zeer intensief samengewerkt door alle medewerkers van de vier
betrokken partijen, SWOS, Stichting Vraagwijzer, WijZijn Traverse Groep (WZTG) en de gemeente
Steenbergen. Dit met de bedoeling het welzijnswerk voor inwoners van 0-100+ jaar in de diverse
kernen te verbeteren. Er is samengewerkt aan de gemeenschappelijke speerpunten waarbij vóór
alles wordt uitgegaan van het belang van de inwoners. Omdat er wordt "verbouwd met de winkel
open" vergt dit van alle medewerkers visie, discipline, bereidheid en soms wat creativiteit. Dankzij
veel afstemming tussen de gemeente, SWOS en WZTG is er in gezamenlijkheid een positieve sturing
aan het veranderingsproces gegeven en begint men te wennen aan ieders toekomstige rol. Bij de
professionals en samenwerkingspartners wordt geen weerstand ervaren en het draagvlak voor
veranderingen is aanwezig omdat men ziet dat deze positief van invloed zullen zijn op de inwoners.
Inrichten nieuwe welzijnsorganisatie

WZTG heeft in februari 2018 van uw raad de opdracht gekregen om de kwaliteitsimpuls
welzijnswerk in Steenbergen vorm te geven. Deze opdracht bestaat uit meerdere onderdelen:
A. Het per 1 januari 2019 vormen van één welzijnsorganisatie met één welzijnteam voor alle
inwoners waarin integraal gewerkt wordt in een kerngerichte aanpak die dichtbij, zichtbaar en
herkenbaar is voor de inwoners van gemeente Steenbergen.
B. het verder uitwerken en ontwikkelen van de inhoudelijke speerpunten van de kwaliteitsimpuls.
Ad A. Het vormen van één welzijnsorganisatie met sociale teams
Om deze opdracht uit te kunnen voeren is als eerste gestart met de werving van een manager
welzijn. Na een vlot en positief verlopen procedure is de nieuwe manager Welzijn per 15 mei jl.
gestart. De eerste werkzaamheden van de manager bestonden uit het inventariseren van de huidige
structuur op basis waarvan verbetering is gewenst. Van belang was zicht te krijgen op alle
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deelaspecten van de speerpunten en de opdracht. Er dient een eenheid gevormd te worden in een
team van medewerkers die afkomstig zijn uit verschillende organisaties.
Overgang personeel en diensten van SWOS naar WZTG
De drie SWOS medewerkers hebben inmiddels de arbeidsovereenkomst met WZTG getekend. Er
blijken bij deze overgang geen arbeidsrechtelijke of financiële consequenties waardoor er geen
beroep nodig is op de garantstelling vanuit de gemeente Steenbergen.
Ontvlechting Plusbus uit SWOS
Consequentie van de besluitvorming rondom de kwaliteitsimpuls welzijnswerk is dat de activiteiten
van de Plusbus niet mee overgaan naar de nieuwe welzijnsorganisatie WZTG. Er is een businesscase
opgesteld, om de doorstart van deze activiteit mogelijk te maken. Omdat er nog een aantal zaken
niet was opgenomen in de businesscase is hier vanuit de gemeente overleg over gevoerd met
SWOS. Verwacht wordt dat eind november het college het voorstel rondom de subsidiering van de
nieuwe stichting Plusbus kan worden voorgelegd.
Vorming van sociale teams
Vanaf 1 januari 2019 zal in alle kernen een (gedeelte van het totale) sociaal team werkzaam zijn.
Hierin werken professionals van verschillende disciplines met elkaar samen: in feite vormen de
expertises van de verschillende medewerkers zo als geheel een generalistisch team. Het
generalistisch werkt nauw samen met alle samenwerkingspartners die in en nabij de kernen actief
zijn (zie bijlage 1). Hiermee beogen we:
snel en flexibel in te kunnen spelen op lokale vragen en/of ontwikkelingen in de (wijken of
buurten van de) kernen
een eenduidige manier van werken te optimaliseren ten aanzien van het aanspreken van
eigen kracht en het appelleren op het zelfoplossend vermogen van inwoners
"dubbelingen of "hiaten" in trajecten te voorkomen
onze efficiency verder uit te bouwen door het slimmer gebruik maken van onze activiteiten
en projecten, ook bezien vanuit de totale organisatie
een integrale aanpak op alle leefgebieden: wonen, mobiliteit, het algemeen dagelijks leven,
regie op het eigen leven, sociale participatie, fysieke en mentale gezondheid, inkomen, werk,
opleiding.
Het sociale team zal zo veel mogelijk werken vanuit de huidige locaties waar de welzijnsactiviteiten
plaatsvinden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om satellieten van Vraagwijzer in de kernen te
realiseren.
Ter bevordering van de ontwikkeling van het veranderingsproces wordt het brede welzijnsteam
aangeduid met de werktitel Sociaal Team Steenbergen (STS). Centraal voor dat team en de
samenwerkingspartners daarom heen staat dat er voor álle inwoners van élke kern een eigen
herkenbaarheid zal zijn vanuit dit team.
Verbinding met bestaande fysieke wijkteams
De medewerkers van de bestaande fysieke teams worden meegenomen in de wijze waarop
signalering en outreachend werken meer vorm kunnen krijgen. Op dit moment onderzoekt de
manager welzijn hoe de samenwerking met de fysieke wijkteams en de ontwikkeling daarvan
opgenomen wordt in de verdere plannen.
Ad. B Verder uitwerken en ontwikkelen inhoudelijke speerpunten
Vanuit de centrale doelstelling om een brede welzijnsorganisatie te vormen waarin integraal wordt
samengewerkt in een kerngerichte aanpak, is een aantal speerpunten benoemd:
1. Vindbaarheid en zichtbaarheid: hoe vinden de inwoners ons en hoe vinden wij de inwoners die
ons nodig hebben?
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2. Inwonersparticipatie en welzijn: hoe krijgen we een optimale gemeenschappelijke leefomgeving
voor en door inwoners?
3. Informatie en advies in relatie tot integrale toegang: hoe verbinden we het voorliggend veld met
de toegang tot zorg en hulp, hoe vindt een inwoner snel wat hij nodig heeft zonder bureaucratie?
4. Verbinding voorliggend veld en maatwerkvoorzieningen partners: hoe zorgen we ervoor dat de
inwoner maar één keer zijn/haar verhaal hoeft te vertellen, hoe schalen we alleen op waar nodig en
schalen we af waar mogelijk?
5. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek als basis voor nieuwe ontwikkelingen en -producten: wat,
wanneer en hoe vertalen we naar nieuwe producten?
6. Deskundigheidsbevordering: wat is er nodig bij welke professional en welke vrijwilliger?
7. Sturing en monitoring: hoe bepalen we hoe en wat we tellen en vertellen als resultaat?
Voor elk speerpunt is het afgelopen jaar een planning gemaakt, die tot op heden is gevolgd. Ook in
november en december staan er veel werkzaamheden op het programma.
Nu de vorm van de teams steeds duidelijker wordt, versnellen de ontwikkelingen voor een goede
voorbereiding van de start van het jaar 2019. Verdere uitwerking en verdieping van de vormgeving
zal zorgvuldig worden gemonitord.
Planning en vervolgstappen

In het nieuwe jaar worden er per kern op afgebakende tijden welzijnsdiensten aangeboden. De
concrete invulling daarvan is afhankelijk van de financiële en praktische mogelijkheden en de
wensen en vraag van inwoners en vrijwilligers in de kernen. De veranderingen zullen geleidelijk,
zorgvuldig en duidelijk vorm krijgen. Omdat inwoners geen nadeel mogen ondervinden van de
"verbouwing met de winkel open" zal de overgang naar de nieuwe situatie stapsgewijs zijn.
Bedrijfsmatig wordt met name de laatste twee maanden van 2018 alles in het werk gezet om
diensten vraaggericht per kern aan te bieden. Daar waar mogelijk en zonder risico van onduidelijke
communicatie, worden inwoners betrokken.
Wij bieden u aan om begin volgend jaar een moment te kiezen om u nader te informeren over de
stand van zaken van dit geleidelijke overgangsproces.
Naast de inwoners hebben we speciale aandacht voor vrijwilligers. Zij zijn en blijven ontzettend
belangrijk voor het brede welzijnswerk. Het is van groot belang dat zij zich gewaardeerd blijven
voelen onder een nieuwe aansturingvorm. Aangezien de Plusbus geen deel uit zal maken van de
nieuwe welzijnsorganisatie, geldt ook en vooral voor hen dat het goed is om hen zo spoedig en
volledig mogelijk te informeren over de ontwikkelingen, teneinde hen gemotiveerd en positief te
houden. Hiertoe zijn al acties ondernomen.
Tenslotte het resultaat dat vanuit de Kwaliteitsimpuls wordt beoogd in bijlage 2.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergeh,
de secretaris,
de burgemeester,

ĠvsAJrísde Korte, MCM

"Belt, MBA
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Bijlage 1: Samenstelling sociale teams Steenbergen en netwerken in gemeente Steenbergen

* Maatschappelijk werk (tevens cliëntondersteuning en schuldhulpverlening) (nu en per 2019 WZTG)
* Vrijwilliger Informatie Punt (nu en per 2019 WZTG)
* Ouderenwerk (nu SWOS en per 2019 WZTG)
* Kind en Jeugd (nu en per 2019 WZTG)
* Buurtbemiddeling (nu en per 2019 WZTG)
* Informatie en Advies (nu Stichting Vraagwijzer en per 2019 WZTG)
* (Jonge) Mantelzorg (nu SWOS en per 2019 WZTG)
* Jongerenwerk (nu en per 2019 in dienst van gemeente, per 2019 onder functionele aansturing
WZTG)
* Sport-coaching (nu en per 2019 in dienst van gemeente, per 2019 onder functionele aansturing
WZTG)
* Vrijwilligers

STS en het netwerk van samenwerkingspartners per 1-1-2019

Medewerkers
Informatie en

Sportcoaches
Jongerenwerkers

Advies

Team Kind Ŭ Jeugd

vindbaar
Zichtbaar

Maatschappelijk

Spelend Opvoeden (Netwerk van)Jç|įęņţoņdęrşţęuņiņg
Jonge Mantelzorg 1
1
Sociaal

Team
Ouderenwerk
Steunpunt

Vrijwilligers
Buurtbemiddeling
VIP

Mantelzorg
Digipunt
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Het Netwerk van Samenwerking tussen het STS, de ISD, de WMO en het CJG

Dinteloord

O De Heen
Nieuw-Vossemeer

Vraagwijzer

Steenbergen

ISD
WMO
CJG

Kruisland

Welberg

Bijlage 2: De beoogde resultaten

Opbrengst voor alle inwoners van De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Welberg
Ik weet waar en hoe ik digitaal, telefonisch of fysiek een idee of vraag kan (voor)stellen.

Ik kan er op rekenen dat er samen met mij een weg wordt gevonden
die bij mij past, dankzij gemotiveerde profesionals. Zij worden begeleid,
registreren wat ze voor mij doen om aan de hand daarvan de best
mogelijke resultaten te bereiken.

ik weet waar ik heen kan/ moet voor informatie en hulp,
en waar ik ook heen ga ik kan rekenen op dezelfde
informatie en adviezen.

Sturing

8,

Info Sí Advies I
Integrale
toegang

Monitoring

Ik weet dat ik initiatieven kan nemen,
daarin word ik gestimuleerd en gesteund
en er wordt gebruik gemaakt van mijn talenten.

Overheids
participatie
Welzijnswerk

Vindbaar
Zichtbaar
(Netwerk van)
Sociaal
Team

Deskundigheids
Ik word goed geïnformeerd vanuit de gemeente,
bevordering
en als ze zeggen: "we worden beter", bedoelen ze
dat er steeds méér mensen met méér kunde en kennis
komen die op elkaar steunen als één Sociaal Team en netwerk,
en met één doel: mij zo snel mogelijk helpen vinden wat ik nodig heb en
voorkomen dat ik onnodig de verkeerde hulp krijg.

Ontwikkeling
Kwantitatief Sl
kwalitatief
Onderzoek

Er wordt zo efficiënt mogelijk voor mij gewerkt
en als er ontwikkelingen zijn die mijn
leefbaarheid of veiligheid beïnvloeden, dan
wordt dat gezien en worden er aanpassingen
gedaan in mijn voordeel.
Het wordt me dan duidelijk wat ik zelf kan doen.

verbinding Partners

Ik snap dat ik zelf eigenaar ben van mijn vragen en/of probleem,
maar als het nodig is, word ik niet van het kastje naar de muur
gestuurd omdat alle Sociaal Teamleden van (het netwerk)
Steenbergen weten waar ik terecht kan en zij "nemen me mee".
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