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Voorwoord

Met onze basisdienstverlening en 9 integrale interventies die inzetten op socialiseren
willen we als nieuwe organisatie, Saam Welzijn, in Dalfsen en Staphorst de eigen kracht,
groepskracht en buurtkracht versterken. Zo ontstaat een veerkrachtiger samenleving,
waarin professionals dicht bij de mensen werken, als een soort smeerolie functioneren en
burgers zoveel mogelijk problemen zelf oplossen. We verbinden zorg en welzijn met elkaar
en met deze brede dienstverlening leggen we een cruciale en laagdrempelige basis in de
kernen en buurten voor vroegsignalering en preventie. Onze kernwaarden zijn Verbinden,
Transparantie, Pioneren, Integriteit en Zingeving.
De naam Saam Welzijn is gekozen omdat we onze lokale verankering willen benadrukken.
Saam is Dalfsen, dialect voor ‘samen’ en geeft tevens uitdrukking aan onze kernwaarde
Verbinden.
Wij zijn er voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en voor mensen die iets voor
anderen of hun eigen buurt willen doen. Wij streven er naar dat iedere inwoner van Dalfsen, van
jong tot oud, op zijn eigen manier, deel kan nemen aan onze samenleving. Soms met hulp van
anderen, dichtbij en zoveel mogelijk op eigen kracht. Wij geloven in een sociale samenleving,
waarin iedereen meetelt en meedoet.
Met Saam Welzijn hebben we alle lokale kennis gebundeld. We willen ontschotten en een
doorgaande lijn in het aanbod voor nul- tot honderdjarigen en kiezen daarom voor een
matrixorganisatie. Dat wil zeggen dat de vakgroepen samenwerken in zelforganiserende
gebiedsteams. Zo willen we vroegsignalering en preventief werk versterken, formele en informele
inzet aan elkaar koppelen en individuele vragen waar mogelijk collectief oppakken. We zijn
aanwezig in de buurten, leggen contacten, verzamelen, delen en analyseren informatie. We
geven pragmatisch vorm aan samenredzaamheid door mensen en initiatieven met elkaar te
verbinden. Zo vergroten we bovendien hun sociale netwerken. Op die manier versterken we
eigen kracht, groepskracht en buurtkracht en de interactie daartussen, zodat de samenleving
veerkrachtiger wordt.

We geloven diep in de mogelijkheden die wij met elkaar hebben om het leven van vele mensen
in Dalfsen en een beetje leefbaarder te maken. Soms zit het mensen echt even tegen. Ondanks
dat ieder huisje zijn kruisje heeft, hebben sommige bewoners wel heel veel te verstouwen tijdens
hun leven. Daarnaast is niet iedereen van nature een levenskunstenaar. Het
incasseringsvermogen, de veerkracht om door te gaan is soms even op. Met alle gevolgen van
dien. Hoeveel wachtkamers van huisartsen zitten momenteel niet vol met patiënten met
psychosociale klachten.

Hier kunnen wij een kracht zijn die het verschil maakt. Wij kunnen iets essentieels toevoegen aan
de samenleving. Hier ligt een wezenlijk, structureel bestaansrecht van Saam Welzijn.

Met de fusie van drie voormalige welzijnspartners ontstaat een unieke combinatie van onder
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andere:
• zorg en welzijn;
• van een individuele dienstverlening, tot thuis achter de voordeur en een collectief aanbod
dichtbij in de eigen leefomgeving;
•
•
•
•

formele en informele inzet;
kwetsbaarheid en kracht;
van duurzaam en periodiek, in een doorgaande lijn;
voorkomen en oplossen.

In dit strategisch beleidsplan ‘Samen werken aan welzijn’ worden de missie, kernwaarden, visie
en strategische doelstellingen van Saam Welzijn concreet benoemd. Samen met medewerkers,
werkgroepen en vrijwilligers zijn we hier toe gekomen.
Vanuit mijn hart voel ik samen met al onze professionals een grote passie voor de inhoud van
ons werk en met mijn hoofd zie ik goede mogelijkheden onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid qua dienstverlening goed in de markt te zetten en bijbehorende processen
verder te stroomlijnen en te optimaliseren We worden tenslotte met z’n allen betaald door
gemeenschapsgeld. In mijn mening brengt dat een extra verantwoordelijkheid met zich mee om
onze schaarse middelen zo optimaal mogelijk te organiseren en in te zetten.
Met dit strategisch beleidsplan hebben we hiervoor een mooi kader neergelegd waarin we als
Saam Welzijn gedreven zijn om met onze klanten, stakeholders en opdrachtgevers hier vorm
aan te geven.

Directeur/ bestuurder
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1. Inleiding
De fusie tussen drie voormalige welzijnspartners heeft geleid tot een nieuw, zelfstandige
organisatie met de naam Saam Welzijn. In de leeswijzer wordt een overzicht gegeven van de
opbouw van dit document.

1.1 Aanleiding
Begin 2017 hebben deze drie welzijnsorganisaties de gezamenlijke ambitie uitgesproken om
welzijns breed samen te gaan werken vanuit een nieuwe lokale welzijnsorganisatie. Dit is gelukt
met de garantie dat de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is. Door te
streven naar een dienstverlening voor inwoners van 0 tot 100 jaar worden niet alleen domeinen
verbonden maar ook doelgroepen. Met de fusie wordt de lokale deskundigheid en diverse
specialismen verbonden tot een nog sterker welzijnsaanbod.
Binnen de sectoren zorg en welzijn is sprake van een toenemende urgentie om integraal te
werken. In het werkveld is een toenemende complexiteit en sociale problematiek zichtbaar.
Gemeenten vragen vaker om een integrale en innovatieve benadering, vaak op buurtniveau.
Ontwikkelingen als De Kanteling, Welzijn Nieuwe Stijl, de Participatiewet en de decentralisaties
van de AWBZ en de Jeugdzorg vragen om een vergaande samenwerking van organisaties en
om een integraal aanbod.

Saam Welzijn draagt de komende jaren bij aan het vergroten van de samenhang binnen het
welzijnswerk en de maatschappelijke dienstverlening. Zorg en welzijn worden met elkaar
verbonden, passend bij de vraag en behoeften in één samenhangend aanbod. Door het inzetten
van de eigen kracht van individuen en hun sociaal netwerk kunnen individuele en collectieve
vraagstukken vroegtijdig met elkaar worden verbonden. Hetzelfde geldt voor de formele en
informele inzet. Door deze goed aan elkaar te koppelen kan de formele inzet beperkt blijven,
wordt de informele inzet versterkt en treedt bovendien een inverdieneffect op.

1.2 Leeswijzer
Het strategisch beleidsplan begint in hoofdstuk twee met een overzicht van de belangrijkste
trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de koers van Saam Welzijn. In hoofdstuk drie
komen de positiebepaling, missie, kernwaarden en het speelveld uitgebreid aan bod.

In hoofdstuk vier wordt de visie neergezet met strategische doelen uitgesplitst in vier
afzonderlijke onderdelen. Tot slot wordt in hoofdstuk vijf aandacht besteed aan de inrichting van
de organisatie en het verder verloop richting de implementatie van dit strategisch beleidsplan.
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2 Trends en ontwikkelingen
Het maatschappelijk veld waarin wij werken is volop in beweging. De in dit hoofdstuk beschreven
ontwikkelingen vragen de komende jaren veel van Saam Welzijn. Hoewel nog niet alle kaders
definitief vaststaan, vragen zij wel om een andere werkwijze en oriëntatie op ons werk.

2.1 Maatschappelijk veld in beweging
Saam Welzijn opereert in een sociaal domein dat in een hoog tempo fundamentele
veranderingen ondergaat. De decentralisatie van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en
financiële middelen van rijksniveau naar de lokale overheden dwingt gemeenten,
maatschappelijk instellingen, bedrijven en burgers om zich te bezinnen op hun rol en positie in
het lokale sociale domein. Dit gaat in de meeste gevallen bovendien gepaard met forse kortingen
op het budget.

Daarnaast is er de vernieuwing van de Wmo, zoals vastgelegd in De Kanteling en Welzijn
Nieuwe Stijl. Er wordt steeds meer gevraagd van de burger waar het gaat om zelfredzaamheid
en eigen kracht. Dit vraagt de komende periode om een omslag in werken en denken, van zowel
de medewerker als de klant. De noodzaak om samen te werken aan vernieuwing en nieuwe
verhoudingen is groter dan ooit.

De komende jaren zal de nadruk steeds meer op de buurt komen te liggen. Als je mensen wilt
mobiliseren om iets voor anderen te doen of om bij te dragen aan een betere woon- en
leefomgeving, dan is de buurt het uitgangspunt. Oplossingen voor sociale problematiek beklijven
beter in de eigen woon- en leefomgeving. Sociale verbanden zijn bovendien vaak sterker op
buurtniveau. Dit is dan ook de plek om signalen op te pikken. Zeker door de combinatie van
professionals van verschillende organisaties die elkaar snel en laagdrempelig kunnen vinden en
inschakelen, kan er sneller worden ingezet waarmee zwaardere en duurdere zorg verder in de
keten kan worden voorkomen. De menselijke maat staat daarbij voorop.
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Sociale infrastructuur

2.2 Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl
De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 was de eerste grote
decentralisatie in het sociale domein. In 2009 is de wet geëvalueerd, waarbij naar voren kwam
dat de ambitie en potentie van de Wmo nog niet optimaal benut werden.
Het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl is opgezet om hier verandering in te brengen en
om de waarde van welzijn aan de hand van acht bakens meer expliciet te maken. Welzijn
Nieuwe Stijl biedt ondersteuning aan gemeenten en instellingen om anders te gaan werken en
nieuwe verhoudingen op het lokale sociale domein te creëren.

Naast Welzijn Nieuwe Stijl is VNG-project De Kanteling gestart om de gemeenten concrete
handvatten te bieden om invulling te geven aan het compensatiebeginsel. Binnen De Kanteling
staat de vraag van de burger centraal. Het uitgangspunt is het compensatiebeginsel, waarbij
burgers niet langer recht hebben op zorg, maar gecompenseerd worden voor hun beperking
zodat ze kunnen participeren in de maatschappij. Voor de compensatie is niet alleen de
gemeente verantwoordelijk. De eigen kracht en de omgeving van de burgers staan centraal, in
plaats van de hulpverlening. Indien er wel gebruik wordt gemaakt van voorzieningen heeft
collectief de voorkeur boven individuele ondersteuning.

2.3 Decentralisatie Jeugdzorg
Het huidige jeugdstelsel functioneert onvoldoende. Belangrijke knelpunten zijn de versnipperde
manier van werken en de grote druk op gespecialiseerde zorg. Om deze reden wordt het
jeugdstelsel tussen 2012 en 2015 grondig herzien. De bestuurlijke verantwoordelijkheid en de
financiële middelen voor de meeste jeugdzorg worden overgeheveld naar de gemeenten.
Daarmee komt de sturing van de voorzieningen voor de jeugd in één hand. Ook voor de
professionals geldt deze gedachte. Er wordt voortaan gewerkt vanuit de systematiek van ‘één
gezin, één plan, één regisseur’.
De transitie jeugdzorg moet ook gepaard gaan met een inhoudelijke vernieuwing. De komende
jaren wordt er veel meer ingezet op het versterken van de opvoeding. Ook wordt zo min mogelijk
zorg van de ouders overgenomen. De nadruk komt meer te liggen op het herstel van het gewone
leven en het versterken van de normale ontwikkeling en opvoeding van jongeren. Ook
talentontwikkeling en de bevordering van de eigen kracht van kinderen en hun ouders staan
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centraal.

2.4 Decentralisatie AWBZ
In 2015 wordt de functie begeleiding overgeheveld naar de gemeenten, als onderdeel van de
decentralisatie AWBZ. Om de collectieve zorg betaalbaar te houden, beter in te spelen op
veranderingen in de vraag en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven realiseren, wordt deze
voortaan beperkt tot degenen die het echt nodig hebben. De eigen verantwoordelijkheid van de
burger voor de eigen situatie staat centraal. Aan de andere kant is er meer ruimte voor
individueel maatwerk.

De decentralisatie AWBZ heeft binnen SAAM WELZIJN direct gevolgen voor de thuisbegeleiding.
De decentralisatie gaat gepaard met een bezuiniging van 25%. Dit is exclusief de invoering- en
uitvoeringskosten door de gemeenten. Thuisbegeleiding wordt nu nog voor een groot deel
(ongeveer 75%) gefinancierd vanuit de AWBZ. De overige uren van de thuisbegeleiding vallen al
onder de Wmo. Binnen de thuisbegeleiding wordt al actief gekeken naar mogelijkheden om
informele hulp in te zetten.

De decentralisatie AWBZ roept brede maatschappelijke vraagstukken, waar ook andere
onderdelen van SAAM WELZIJN mee te maken krijgen. Zo zullen de bezuinigingen op
bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp op wijkniveau merkbaar zijn voor onze medewerkers, omdat
dit vraagt om een groter beroep op eigen kracht, zelfredzaamheid en het inschakelen van het
eigen netwerk.

2.5 De Participatiewet
Met de invoering van de Participatiewet wordt een aantal bestaande wetten onder één regeling
gebracht. Het gaat daarbij om de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening
(WsW) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
(Wajong). Als gevolg van de Participatiewet gaat voor iedereen dezelfde rechten en plichten geld
op het gebied van de arbeidsmarkt. De gemeente krijgt een centrale rol bij de uitvoering van
deze wet. Doel is zoveel mogelijk mensen te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt.
Onderwijs en arbeid gaan hand in hand. Vanaf augustus 2014 zijn scholen verplicht om een
passende onderwijsplek aan te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

2.6 Regeerakkoord
In het regeerakkoord worden ingrijpende maatregelen voorgesteld op het gebied van zorg en
welzijn. Hoewel veel van deze plannen nog nader uitgewerkt moeten worden, geven zij wel een
duidelijke richting aan. Van instellingen wordt verwacht dat zij maatwerk leveren, waarbij de wijk
of buurt de centrale plaats van uitvoering is. Samenwerking tussen de verschillende aanbieders
in het veld en een sterker beroep op informele inzet zijn daarbij belangrijke voorwaarden.

De rijksoverheid laat de uitvoering voor steeds meer terreinen op het gebied van zorg en welzijn
over aan de gemeenten. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen. Hierdoor kunnen lokaal
verschillen in beleid ontstaan. In alle gevallen zal de nadruk steeds meer komen te liggen op de
eerstelijn, maar zeker ook op de nuldelijn. Juist hier spelen zaken als vroegsignalering en
preventie een belangrijke rol.
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2.7 Financiering
De beschikbaarheid van financiering neemt af. Dit vraagt voor de toekomst om alternatieve
financieringsbronnen. Nu zijn veel voorzieningen nog gratis beschikbaar of wordt om een relatief
kleine bijdrage gevraagd. Of dit in de toekomst ook mogelijk blijft, is hoogst onzeker.

De voormalige drie welzijnsorganisaties hadden van oudsher belangrijke subsidierelaties met de
gemeente Dalfsen en Staphorst. Hiermee zijn de gemeenten voor Saam Welzijn de belangrijkste
opdrachtgevers. De komende jaren is een omslag nodig naar andere, aanvullende vormen van
financiering, waarbij de zorgverzekeraars en het bedrijfsleven nadrukkelijker in beeld komen.
Sponsoring van sociale projecten in de wijk zal steeds meer gemeengoed worden. Hetzelfde
geldt voor hybride vormen van financiering, waarbij inzet in natura en eigen bijdragen een rol
spelen.

Het fundament

2.8 Toekomstgericht welzijnsbeleid van de gemeente Dalfsen
Het motto van het welzijnsbeleid is om breed in te zetten op preventie, vroegsignalering en goede, innovatieve
oplossingen. Binnen het nieuwe welzijnsbeleid en het innovatiebudget wil de gemeente Dalfsen investeren in
preventie en vroegsignalering met als hoofddoel dat het fijn wonen (en werken) is binnen de gemeente
Dalfsen, maar ook duurdere zorgkosten te voorkomen waar mogelijk. In de uitvoering van deze preventie en
vroegsignalering zien zij een centrale rol voor het welzijnswerk.
Hierbij is het uitgangspunt dat de investeringen die worden gedaan ervoor gaan zorgen dat er minder een
beroep wordt gedaan op het zorgbudget. Of deze aanname correct is zal duidelijk worden tijdens de
uitvoering, monitoring en evaluatie van het toekomstgerichte welzijnsbeleid.
Daarnaast gaat het welzijnsbeleid niet alleen over preventie of vroegsignalering en daarmee gekoppeld aan
een mogelijke zorgvraag. Welzijn en welzijnsbeleid is veel breder. Als we het bijvoorbeeld hebben over het zo
lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen of het voorkomen van sociale eenzaamheid dan heeft dit
raakvlakken met tal van andere beleidsterreinen - een leefbare directe woonomgeving, zoals scholen,
speelvoorzieningen, voldoende openbaar groen, diversiteit aan woningbouw, het realiseren en faciliteren van
Kulturhusen en het zorgen voor een goede toegankelijkheid, waarbij horen verkeersveiligheidsbeleid, goede
wegen en wandelpaden, en ook het vervoer en daarmee de bereikbaarheid binnen de gemeente van
activiteiten en
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voorzieningen. Dit maakt dat welzijn een basis vormt bij de ontwikkeling van veel gemeentelijk beleid of een
paraplu functie heeft. Er zal nadrukkelijk gezocht worden naar samenwerking met het maatschappelijk werk,
de wijkverpleging, huisartsen het consultatiebureau etc. om de vraag bij de burger op te halen en hierop met
slimme oplossingen te komen.

3 Positiebepaling, Missie & Speelveld
3.1 Huis van de toekomst
Bij het fusietraject van Saam Welzijn is gebruik gemaakt van het model Huis van de toekomst. Dit
model vormt een logische kapstok, gebaseerd op het INK-model, voor de opbouw van de
organisatie.

De missie geeft het bestaansrecht van de organisatie weer. De visie geeft aan hoe daar vorm aan wordt
gegeven. De visie is opgebouwd uit vier bouwstenen die elk een ander aspect weergeven. Twee bouwstenen
gericht op de externe kant van een organisatie en twee gericht op de interne kant van een organisatie. De
onderste twee lagen van de piramide geven op hun beurt een nadere invulling en uitwerking van de missie en
de visie.

3.2 Zelfanalyse als vertrekpunt
Om een goede strategie te kunnen bepalen is een goede zelfanalyse het vertrekpunt.
Hiervoor is een SWOT-analyse uitgevoerd samen met medewerkers. De medewerkers hebben
eerst naar de eigen oude organisatie gekeken. Daarna is de input uit alle organisaties verweven
tot een geheel, waarbij zowel de sterke kanten als ontwikkelpunten van de nieuwe organisatie in
kaart zijn gebracht. Hetzelfde geldt voor de kansen en bedreigingen in het maatschappelijk veld.
De drie belangrijkste kernkwaliteiten van Saam Welzijn zijn:
1.

Zitten in de haarvaten in de wijk, sociale netwerken, laagdrempelige dienstverlening
v
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anuit de Wmo, grote kennis van de sociale kaart, sterk in de regio.
2.

Grote groep vrijwilligers.

3.

Nieuwe kansen zien, innovatief en houden van pionieren en inspelen op trends.

Saam Welzijn heeft ook een aantal ontwikkelpunten:
1.

Door de fusie van drie verschillende organisaties zijn de interne processen nog niet
voldoende afgestemd en gestroomlijnd.

2.

Profileren van successen. Veel bescheidenheid bij medewerkers waardoor de resultaten
en effecten en onze betrokkenheid daarbij lang niet altijd goed zichtbaar zijn.

3.

We richten ons nog teveel op bepaalde doelgroepen.

Wij hebben de volgende kansen/vragen gesignaleerd:
1.

Minder afgegeven indicaties, veel kansen voor het versterken van de nulde- en eerstelijn
met nieuwe projecten en voorzieningen, ook door faciliteren van burgerinitiatieven.

2.

Behoefte aan één voordeur van zowel klanten als opdrachtgevers

3.

Mensen in de knel door armoede, statushouderschap en mensen die langer thuis moeten
blijven (machteloosheid, door beperkingen groter risico op sociaal isolement)

Saam Welzijn moet de komende jaren met de volgende bedreigingen rekening houden:
1.

Zorgpartijen die opschuiven naar welzijn en zich meer als concurrent opstellen dan
samenwerkingspartner.

2.

Veranderingen in het maatschappelijk veld (andere verhouding aanbieders tot de markt en
tot elkaar zoals aanpalende gemeenten, burgerinitiatieven en buurtcorporaties)

3.

Overschatting eigen kracht, vrijwilligers en informele zorg

Naar aanleiding van de SWOT-analyse is een confrontatiematrix gemaakt (zie bijlage 1). Per
kwadrant zijn tien punten verdeeld, waardoor de prioriteiten voor de komende periode zichtbaar
zijn geworden.

Kansen/sterkten
Door het brede profiel van de medewerkers en in combinatie met de positie in de haarvaten in de
wijk kan SAAM Welzijn zich als geen ander richten op zowel kwetsbare mensen in de knel als
initiatiefrijke inwoners en de koppeling daartussen. Door het stimuleren van zelfredzaamheid en
eigen kracht en het aanboren van informele sociale (steun)netwerken kunnen mensen uit hun
isolement gehaald worden. Ook kunnen wij veel betekenen op het gebied van vroegsignalering
en preventie, doordat wij dichtbij en in een vroeg stadium aanwezig zijn. Tevens kunnen wij met
de nieuwe organisatie vanuit een helikopterview een efficiënte bedrijfsvoering realiseren, waarbij
er de mogelijkheid is te schuiven tussen de teams indien er ergens extra inzet nodig is.

Bedreigingen/sterkten
Er komt de komende jaren veel op de gemeenten af. Niet alleen moet er invulling gegeven
worden aan een aantal grote decentralisaties, ook zijn de gevolgen van bezuinigingen op
rijksniveau merkbaar in de gemeentelijke begrotingen. Het is voor iedereen in het
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maatschappelijk veld een grote uitdaging om de komende jaren vorm te geven aan zorg en
welzijn. Door onze goede relaties met onze opdrachtgevers en de korte lijnen, gaan wij deze
uitdagingen met vertrouwen en in goed onderling overleg tegemoet. Daarbij zijn wij een
toegevoegde waarde door ons onderscheidend dienstenpakket en de kwaliteit van de uitvoering.

Kansen/zwakten
Er komt niet alleen veel op de maatschappelijk organisaties af. Ook de inwoners van Dalfsen en
Staphorst worden geconfronteerd met bezuinigingen en veranderingen. Wij horen van onze
klanten dat er behoefte is aan één zichtbaar contactpunt waar men terecht kan met alle vragen.
SAAM Welzijn werkt gebiedsgericht, wij zitten in de haarvaten van de wijk. Als wij onze
zichtbaarheid kunnen vergroten, kunnen we de partner zijn voor de inwoners in Dalfsen en
Staphorst. Dit is dan ook onze inzet de komende jaren. Temeer daar de decentralisaties in de
uitvoering ook hun werk naar de wijk zullen vinden.

Basisdienstverlening

Bedreigingen/zwakten
Zichtbaarheid blijft een belangrijk onderdeel van ons werk. Ook met betrekking tot wat achter de
voordeur en individueel noodzakelijk is. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze
positie in Dalfsen en Staphorst. SAAM Welzijn kan pas een optimale toegevoegde waarde
bieden als we zichtbaar zijn voor de klant en als de effecten en resultaten van ons werk helder
zijn voor de gemeenten. Om deze reden willen wij de komende tijd meer gaan inzetten op het
maken van prestatieafspraken waarbij maatschappelijke effecten een sterkere rol spelen dan
voorheen.
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Positiebepaling
Ons speelveld is alles wat er binnen de Wmo afspeelt. Daar waar eigen inzet van mensen en hun
sociale omgeving onvoldoende is, komt SAAM Welzijn in beeld. Eerst collectief, door middel van
onze basisvoorzieningen, indien nodig via individuele ondersteuning. Wij kijken daarbij naar
meerdere leefgebieden en bieden hierop passende ondersteuning aan.
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3.3 Missie & kernwaarden en de naam
SAAM Welzijn heeft een eigen missie. In onze missie leggen wij de basis voor onze organisatie.
Het geeft aan waar SAAM Welzijn voor staat:

SAAM Welzijn is een brede Welzijnsorganisatie met een sterke lokale verankering. Er zijn
korte lijntjes naar de partners en de inwoners in de gemeente Dalfsen en Staphorst. SAAM
staat midden in de samenleving en gaat verder waar anderen stoppen.
SAAM ondersteunt in het behouden en vergroten van de eigen kracht van de inwoners.
SAAM werkt aan zelf – en samenredzaamheid. Brengt mensen in contact met elkaar en
ondersteunt bij het opbouwen en onderhouden van een gezond sociaal netwerk.
SAAM Welzijn is er voor alle inwoners, jong en oud. We werken vanuit het principe:
“iedereen kan meedoen in de samenleving”. Dit doen we door er op af te gaan, zichtbaar te
zijn in de wijken. Vanuit ons vakmanschap ondersteunen en verbinden we individuen,
groepen en buurten. We vervullen hiermee ook een belangrijke signaleringsfunctie. We
houden het noaberschap hoog!
We faciliteren activiteiten en groepen die inzetten op socialiseren; sociale ontwikkeling
(individu), sociaal burgerschap (groep) en een sociale samenleving (buurt). Waar mogelijk
vertalen we individuele vraagstukken naar een collectieve aanpak met zoveel mogelijk
informele inzet. We koesteren daarmee ook onze vele vrijwilligers.

SAAM Welzijn wil de organisatie voor zorg en welzijn in het Dalfsen zijn. Dit doen wij door dicht
bij huis georganiseerde dienstverlening, die gericht is op het versterken van de eigen kracht en
het bouwen aan een sociale samenleving. Een samenleving waarin iedereen meetelt en
iedereen meedoet.
De cultuur van SAAM Welzijn is gebaseerd op vier kernwaarden: verbinden, transparantie,
pionieren, integriteit en zingeving. Wij zijn een organisatie die werkt voor mensen. Daarin zijn wij
integer en transparant voor de klant. In ons werk willen wij verbinden en pionieren. Zingeving is
de gemene deler van de kernwaarden verbinden & pionieren en transparantie & integriteit..
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WAAROM: welbevinden voorkomt zorg
We vinden ieders welbevinden zinvol. Welbevinden voorkomt zorg. Aan de hand van de Golden Circle1
hebben we uitgewerkt waarom we doen wat we doen:
WHY

Wij geloven dat zingeving, wederkerigheid en leven in sociale verbondenheid bijdragen aan
ieders levensgeluk en welbevinden en daarmee aan zelf- en samenredzaamheid.

HOW

Dichtbij, nooit alleen, kwetsbaar en krachtig gelijkwaardig naast elkaar.

WHAT

Wij vormen samen met ketenpartners een duurzame sociale infrastructuur. Onze inzet is
uitgewerkt in een breed palet van diensten die bijdragen aan sociale ontwikkeling, sociaal
burgerschap en een sociale samenleving.

SAAM Welzijn is een maatschappelijke netwerkorganisatie die zich inzet voor zelf- en samenredzaamheid
voor alle inwoners in Dalfsen.

3.4 Speelveld & maatschappelijke effecten

WAARTOE: onze maatschappelijke bijdrage
De activiteiten van SAAM Welzijn worden uitgevoerd met een maatschappelijk doel. De inwoners
van Dalfsen, de opdrachtgevers en partnerorganisaties moeten hier concreet wat van merken.
Dit zijn de maatschappelijke effecten. Het gaat daarbij niet om het aantal ingezette uren,
trajecten of klantcontacten, maar om de brede effecten die in de samenleving zichtbaar en
merkbaar zijn.

Het benoemen van maatschappelijke effecten brengt focus in de uitvoering. Deze effecten en
doelen zijn ons wensbeeld. SAAM Welzijn alleen kan deze effecten niet realiseren. Door de
effecten vast te laten stellen door de gemeenten, wordt het belang van een ketenaanpak met een
gezamenlijk doel onderstreept.

1

Bron: Simon Sinek
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Maatschappelijke effecten

Maatschappelijke doelen
Leefbaarheid

Iedere burger woont in een schoon
en leefbaar huis, in een leefbare
woonomgeving (schoon, heel,
veilig, groen, sociaal en betrokken).

1. Kinderen, jongeren en volwassenen voelen zich

2.

Waar blijkt dat uit?

-

actief netwerk informele inzet;
meer collectieve, informele steunnetwerken;
mensen kunnen langer thuis blijven wonen;
hogere score gemeentelijke
leefbaarheidmonitor;

-

lagere kosten openbare orde en veiligheid.

3.

4.

thuis in hun leefomgeving en de verschillende
leeftijden respecteren elkaar.
Kinderen, jongeren en volwassenen kennen
elkaar in de buurt en zijn bereid elkaar te helpen,
maar ook elkaar aan te spreken.
Kinderen, jongeren en volwassenen beschikken
over het vermogen zelf ontmoeting in hun
woongebied te realiseren.
Kinderen, jongeren en volwassenen leveren zelf
actief een bijdrage aan het verbeteren of in stand
houden van een leefbare woonomgeving.

Opgroeien
Een stabiele sociaalmaatschappelijke ontwikkeling voor
alle jeugdigen (0-23 jaar).

-

Kinderen en jongeren hebben speel- en
ontwikkelmogelijkheden in hun woon- en
leefomgeving en doen daarmee sociale
competenties op.

Waar blijkt dat uit?

-

-

minder beroep op hulpverlening/jeugdzorg;
minder schooluitval en -verzuim onder
jongeren;

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich tot
gezonde, zelfstandige en zelfredzame burgers.

-

Ouders en opvoeders zijn betrokken, stimulerend
en voldoende toegerust op hun opvoedingstaken.

-

minder risicovol gedrag (waaronder ook
gebruik van alcohol en drugs) onder jongeren;

-

-

toename zelfoplossend/zelforganiserend
vermogen van ouders en opvoeders.

Kinderen, ouders en opvoeders met opvoed- en
opgroeiproblemen worden ondersteund door een
stevige pedagogische infrastructuur.

Kwetsbaarheid
Zoveel mogelijk mensen ervaren kwaliteit van
leven en een goede gezondheid. Mensen
werken, volgen een opleiding of zetten zich in
voor ondersteuning van anderen.

Kinderen, jongeren en volwassenen zijn zich
bewust van hun talenten en mogelijkheden en
benutten deze.

-

Kinderen, jongeren en volwassenen nemen deel
aan het maatschappelijk verkeer. Dat blijkt uit
deelname aan (door anderen)
(georganiseerde) gelegenheden tot
ontmoeting, ontspanning of
ontplooiing.

-

Kinderen, jongeren en volwassenen nemen deel
en beschikken over een sociaal netwerk.

-

Kinderen, jongeren en volwassenen zetten zich
actief in voor ondersteuning van anderen en de
sociale omgeving (maatschappelijke inzet).

-

Kinderen, jongeren en volwassenen vinden hun
weg in het ‘woud’ van voorzieningen op het gebied
van welzijn, wonen, onderwijs, zorg en
werk/financiën.

Waar blijkt dat uit?

-

sociaal isolement wordt meer zichtbaar en
neemt af;

-

lagere kosten in de gezondheidszorg;
verminderen beroep op maatschappelijke
diensten in de tweede lijn;

-

minder beroep op voorzieningen
(WMO/AWBZ);

-

mensen kunnen langer thuis blijven wonen;
minder een beroep op een uitkering;
minder werkloosheid;
minder crimineel gedrag;
minder huisuitzettingen.

1

1

-

Onder volwassen verstaan wij iedereen van 23 jaar en ouder. Ook senioren vallen daaronder. I.v.m. een
bondige formulering kiezen we ervoor om deze groep niet apart te benoemen. Het betreft alle
volwassenen, van welke leeftijd dan ook, die kwetsbaar zijn.

4 Visie & Strategische doelstellingen
Waar de missie aangeeft wat het bestaansrecht van een organisatie is, geeft de visie aan hoe
daar vervolgens vorm aan wordt gegeven. De visie van SAAM Welzijn is opgebouwd uit vier
bouwstenen. De invulling van deze bouwstenen bepaalt de koers van de organisatie.

4.1 Visie op onderdeel
Ook bij het formuleren van de visie is het gedachtegoed van het Huis van de toekomst
aangehouden. De visie wordt ingevuld aan de hand van vier bouwstenen, die samen het totale
speelveld van de organisatie bepalen.

De visieonderdelen richten zich niet alleen op de interne organisatie, maar ook op koers die
SAAM Welzijn naar buiten toe wil varen. De visieonderdelen zijn: ‘Klanten en diensten’, ‘Interne
organisatie en werkwijzen’, ‘Personeel, cultuur en leiderschap’ en ‘Extern imago en externe
positionering’.

4.2 VISIE: Klanten en Diensten
Voor het onderdeel Klanten en diensten is de volgende visie geformuleerd:

SAAM Welzijn wil een aanbieder zijn van diensten met sociaal rendement. Wij geven
vanuit een sterke lokale verankering met oprechte aandacht ruimte aan sociale
ontwikkeling en zijn een kracht van verschil in het stimuleren van sociaal burgerschap.
Samen met anderen, dichtbij en effectief. Zo geven wij vorm aan een sociale
samenleving tot ieders welbevinden. Voor het individu, de groep en de buurt.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:
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WIE: doelgroep
Onze klanten vormen een gedifferentieerde groep mensen. Van 0 tot 100, initiatiefrijk tot
kwetsbaar en van betrokken tot zorg mijdend. Aan ons de taak al deze mensen te betrekken bij
de sociale samenleving op een manier die bij hen past. Uit onderzoek blijkt dat we de
Nederlandse samenleving op hoofdlijn, los van leeftijd en vorm van problematiek, kunnen
onderverdelen in mate van zelfredzaamheid. SAAM Welzijn richt zich op een beperkte groep
burgers1.
− Circa 80% van de mensen redt het bijna zijn gehele leven zelf, alleen of met behulp
van de eigen netwerken.
− Ongeveer 20% krijgt dat niet voor elkaar.
•

Bij driekwart (15%) van hen is dat een tijdelijke kwestie. Zij zijn soms een tijdje
de regie kwijt, maar kunnen die met behulp van tijdelijke, lichte ondersteuning
weer terug krijgen.

•

De overige 5% van het totaal heeft een vorm van permanente steun nodig om in
regie te blijven in het dagelijkse leven. Denk hierbij aan chronisch zieken.

Met het bijdragen aan de gestelde maatschappelijke effecten en doelen richten we ons dan ook
vooral op het ondersteunen en faciliteren van deze laatste groep kwetsbare burgers. Daarnaast
richten wij ons ook op de reeds krachtige burgers die een positief hefboomeffect kunnen hebben
ten opzichte van de groep (tijdelijk) kwetsbare burgers.
Tot slot richten we ons op de verbinding tussen de 5, 15 en 80%. In onze visie kunnen deze
doelgroepen elkaar versterken en verrijken en maakt dit de samenleving leefbaarder en
veerkrachtiger. Wij geloven dat niemand bewust vrijwillig kiest voor afhankelijkheid en ieder
kwetsbaar mens ook krachtig is en ieder initiatiefrijk mens zijn kwetsbare momenten kent.

WAT: bouwen aan een duurzame sociale basisinfrastructuur
De huidige verzorgingsstaat kan niet meer voortbestaan. Met minder middelen willen we meer doen en het
vooral met elkaar organiseren. Daardoor ontstaat er een ander samenspel tussen formele en informele
krachten. Gelijkwaardigheid, co-creatie en verbinding zijn daarbij kernwoorden. Een sterke SBI kan als
natuurlijke buffer én als vangnet in de buurt dienen en ervoor zorgen dat met name de meer gecompliceerde
en individuele vraagstukken in de sociale kernteams aan bod komen. Kerken, scholen, (sport)verenigingen,
vrijwilligers, burgerinitiatieven, ondernemers en ook het sociaal en maatschappelijk werk maken onderdeel uit
van de SBI. Ook thuisbegeleiding, wijkverpleging en de dagactiviteiten zijn verbonden met de SBI. Voor een
duurzame SBI is samenwerken en een gedeelde verantwoordelijkheid nóg belangrijker dan voorheen. Alle
activiteiten van SAAM Welzijn zijn erop gericht die samenwerking te ondersteunen zodat sociaal kwetsbaren
meer en beter mee kunnen doen in de samenleving.

1

Bron:

Essay Burgerkracht, de toekomst van het sociaal werk in Nederland van Nico de
Boer en Jos van der Lans (2011)
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In een duurzame SBI streven we het beste van beide na voor de 20% van de mensen die tijdelijk of langdurig
kwetsbaar zijn:
1. Structureel en incidenteel:
langdurig in wijken aanwezig (basisdienstverlening biedt continuïteit)
bieden van korte & periodieke ondersteuning (inzet vanuit de integrale interventies &
uitvoeringsvormen -> menukaart).
2. Formeel en informeel: Formele en informele inzet in verhouding:
informele kracht mobiliseren met behulp van professionele smeerolie.
Daardoor nemen zowel de omvang als het rendement van informele
inzet toe (‘olievlekwerking’). Mensen kunnen zich langduriger inzetten
voor ondersteuning van anderen en hun sociale omgeving, en het
‘overvragen’ van informele inzet komt minder vaak voor.
Een krachtige SBI is ondersteunend aan het dagelijks leven, dichtbij voor:
-

0-100 jaar en over alle generaties heen;
zowel kwetsbare als initiatiefrijke burgers;
alle doelgroepen van LVB, NaH, etc;
verbinding van het individuele aan het collectieve;
verbinding tussen het formele en het informele;
verbinding met zowel het stedelijke als in de buurt;
verbinding van alle levensgebieden;
verschuiving naar kortdurend;
voordeur én achter de voordeur;
leefbaarheid én zorg.

Samen bereik je meer
De SBI legt een bodem en raamwerk onder de participatiesamenleving. Daarvoor is een duurzaam karakter
nodig en zijn continuïteit en laagdrempeligheid van belang. Ieder mens kan kwetsbaar zijn of worden. De SBI
moet stabiel genoeg zijn om iedereen te kunnen dragen, met name diegenen die het
(tijdelijk) op eigen kracht niet redden. Met een duurzame SBI kunnen we voorkomen dat mensen van ‘het
kastje naar de muur’ worden gestuurd. Daarvoor is nodig, dat we zoveel mogelijk ontschotten en dubbelingen
voorkomen, want samen bereik je meer. Om te voorkomen dat er mensen tussen wal en schip vallen, is er
binnen de SBI zelf en tussen de SBI en de wijkteams wel een kleine
overlap nodig. Met de inzet van alle partners in de SBI kunnen we
sociaal isolement beperken en voorkomen. In het versterken van de
SBI staat centraal dat we:
-

ontmoeting faciliteren, voor de 20% doelgroep gaat ontmoeting
niet altijd vanzelf;
continuïteit bieden, die is niet alleen met informele inzet te
realiseren; - en waar mogelijk voorkomen dat mensen bij het
wijkteam terechtkomen.
Daarvoor zijn er voldoende basisvoorzieningen nodig, gaan we ‘erop
af’ en pleiten we voor het ‘beste van beide’; voldoende professionele smeerolie en het versterken van
informele inzet. Samenwerking en co-creatie zijn belangrijk voor krachtige verbindingen in het brede sociaal
domein. Meerdere vindplaatsen met gelijkwaardige structuren die elkaar versterken dragen bij aan een
logische adequate route voor bewoners. Dat komt de ondersteuning van mensen die tijdelijk of langdurig
sociaal kwetsbaar zijn ten goede.
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HOE: veerkrachtbenadering, basisdienstverlening & uitvoeringsvormen
Veerkrachtbenadering
De dienstverlening van SAAM Welzijn laat zich het beste samenvatten in de zogenaamde
veerkrachtbenadering, die bestaat uit de basisdienstverlening & basisvoorzieningen én negen
verschillende preventieve, integrale interventies.

Onze inzet is erop gericht dat mensen sterker worden, zodat zij mee kunnen doen op alle
levensgebieden, of dat nu binnen het gezin, onderwijs, werk, zorg voor elkaar of de woon- en
leefomgeving is. Dat leidt ertoe, dat de samenleving in zijn geheel krachtiger wordt. De
veerkracht neemt toe. Door onze inzet neemt het incasseringsvermogen van mensen toe.
Hierdoor zijn zij beter in staat moeilijkheden of tegenslagen in het leven zelf te hanteren en
zo mogelijk op te lossen. Doordat we ons richten op sociale verbondenheid en
wederkerigheid (groepskracht en buurtkracht) en het versterken van de kracht en potentie
van mensen (eigen kracht), zorgen we voor een natuurlijke buffer en voorkomen daarmee
inzet van professionals. Welbevinden voorkomt zorg.
We geloven dat een integrale aanpak meer effect heeft. Soms zetten we eerst in op het
aanboren, stimuleren of versterken van één kracht, vaak zetten we gelijktijdig in op meerdere
krachten.
Dat doen we door met onze inzet per situatie de juiste verhouding te bieden tussen:
•
•
•
•
•

formeel - informeel,
individueel - groepsgericht,
buurtgericht – stedelijk,
face-to-face – digitaal en
incidenteel -structureel.

We bieden daarbij altijd maatwerk. In onderstaande figuur wordt beeld gegeven bij onze visie
op het realiseren van veerkracht in de samenleving.
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Basisdienstverlening
Binnen de basisdienstverlening zijn de professionals van SAAM Welzijn zichtbaar in de wijk
aanwezig. Zij hebben een beeld van relevante sociaal-maatschappelijke vraagstukken op
verschillende niveaus (macro, meso en micro), ze kennen de dynamiek in de buurt, hebben
contact met sleutelpersonen en -organisaties en participeren in relevante netwerken.
De kerntaken binnen de basisdienstverlening zijn laagdrempeligheid en dichtbij aanwezig zijn.
Van daaruit kunnen de professionals in contact komen met de doelgroep en relevante informatie
verzamelen. Om vervolgens een grondige probleemanalyse te maken en op basis daarvan – en
altijd in relatie tot de maatschappelijke vraagstukken– te bepalen of en zo ja welke integrale
interventies in te zetten. Waar nodig wordt snel en effectief verwezen naar de preventieve
interventies of – indien nodig – inzet vanuit de eerste of tweede lijn. Met de basisdienstverlening
wordt ook concreet handen en voeten gegeven aan de uitvoering van vroeg signalering. Wij zijn
daarmee de ‘ogen en oren’ van de wijk.

Preventieve, integrale interventies
De interventies zijn gebaseerd op drie verschillende krachtbenaderingen; eigen kracht,
groepskracht en buurtkracht. Aan elke krachtsoort zijn vervolgens weer drie interventies
gekoppeld met een duidelijke opbouw van kwetsbaar naar initiatiefrijk. De signalen en vragen uit
de wijk vormen, altijd in relatie tot de maatschappelijke vraagstukken, de basis voor het inzetten
van de preventieve, integrale interventies.
De veerkrachtbenadering draagt bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken.
Mensen worden gestimuleerd om gebruik te maken van de reeds aanwezige informele
krachtnetwerken en om (actief) deel te nemen aan de samenleving.
Op strategisch niveau (richting) zetten wij daarbij in op:
•

Sociale ontwikkeling (individu)

•

Sociaal burgerschap (groep)

•

Sociale samenleving (buurt)

Op tactisch niveau (inrichting) gaat het om de volgende niveaus van dienstverlening:
•

3 integrale interventies Eigen kracht

•

3 integrale interventies Groepskracht

•

3 integrale interventies Buurtkracht

Op operationeel niveau (verrichting) richten wij ons op goede uitvoeringsvormen die aansluiten bij de vraag in
de wijk en uit de praktijk. Hierbij worden de drie klantwaarde strategieën ook in het achterhoofd meegenomen.

Klantwaardestrategieën
1. Operational Excellence:
•

Het bieden van optimaal gemak tegen zo laag mogelijke prijzen

2. Innovation Leadership:
•

Het bieden van de meest innovatieve producten

3. Customer intimacy:
•

Het bieden van totaal oplossingen aan afzonderlijke klanten
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Waar men voorheen een bedrijf of organisatie zich op een van de drie waarde strategieën
focuste, kiest SAAM Welzijn gezien de huidige dynamiek in de markt en samenleving voor de
kunst om ze alle drie in slimme combinaties toe te passen bij het ontwikkelingen van nieuwe
uitvoeringsvormen c.q. zorg en welzijnsarrangementen.

WAAR: werkgebied
SAAM Welzijn wil de aanbieder op het gebied van welzijn en zorg zijn in Dalfsen. Wij zijn met
onze teams aanwezig in Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld en Staphorst. Dit blijft zo, maar dat
neemt niet weg dat de organisatie kan aanhaken bij initiatieven of kansen in aanpalende
gebieden.
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4.2.1 Visie op informele inzet

Informele inzet is onlosmakelijk verbonden met de missie van SAAM Welzijn. Wij ondersteunen
mensen bij wie de zelfredzaamheid en sociale participatie onder druk staan. Door
maatschappelijke ontwikkelingen zijn mensen voor steun en hulp steeds meer op zichzelf en hun
sociaal netwerk aangewezen. Niet iedereen beschikt van nature over een informeel
steunnetwerk. Informele inzet vervult een belangrijke rol bij het vaak tijdelijk, maar soms ook
langdurig, ondersteunen van mensen. Oplossingen in de eigen woon- en leefomgeving zijn
daarnaast duurzaam en beklijven beter. Informele steunnetwerken zijn daar essentieel in. SAAM
Welzijn ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om informele inzet aan te boren,
mede omdat in deze tijd professionele inzet een schaars goed is. Informele inzet is vaak net het
steuntje de rug waardoor mensen het op eigen kracht (weer) redden en is een aanvulling op
professionele ondersteuning. Informele inzet is laagdrempelig, authentiek en bereikbaar.

Informele inzet is een wezenlijk onderdeel van de veerkrachtbenadering van SAAM Welzijn en
heeft een positief effect op individuele kracht, groepskracht, buurtkracht en de interactie
daartussen. SAAM Welzijn wil mensen inspireren en faciliteren om elkaar op basis van
wederkerigheid en zingeving bij de samenleving te betrekken. In het realiseren van de
strategische doelstellingen uit het strategisch beleidsplan van SAAM Welzijn is informele inzet
onmisbaar.
Daarnaast draagt informele inzet bij aan het realiseren van persoonlijke of ideële doelen van de
persoon die zich inzet. De bereidheid, beschikbaarheid en bekwaamheid van de vrijwilliger of
deelnemer vormen het uitgangspunt voor onze samenwerking.

Het samenspel tussen informele en formele inzet heeft meerwaarde voor beide groepen. De
vrijwilliger of deelnemer biedt de klanten van SAAM Welzijn duurzaamheid voor het bouwen van
sociale netwerken en een groter bereik en de professional biedt de vrijwilliger meerwaarde op het
gebied van continuïteit en bij complexiteit van problematiek.

Pagina 25 van 39

Een natuurlijk samenspel tussen vrijwilligers, deelnemers en professionals
Vrijwilliger/deelnemer

Professional

Continuïteit
Duurzaamheid
Complexiteit

Bereik

We vinden het belangrijk dat een ieder die zich informeel wil inzetten, ervaart dat hij door SAAM
Welzijn integer en warm wordt bejegend en dat zijn inzet verbindend en zinvol is. SAAM Welzijn
wil een aantrekkelijke en logische partner zijn voor mensen die zich (willen) inzetten als
vrijwilliger, mantelzorger of deelnemer in Dalfsen en Staphorst.

SAAM Welzijn heeft de ambitie om het beleid informele inzet de komende jaren als kwalitatief
hoogwaardige vorm van dienstverlening neer te zetten en stevig in de organisatie te verankeren.
Vrijwilligers, deelnemers en mantelzorgers moeten zich optimaal gesteund en ondersteund door
SAAM Welzijn voelen, ofwel ‘samen sterk in mensenwerk’.

Strategische doelstellingen
In 2021 kiest 75% van onze doelgroep in Dalfsen voor onze diensten waarbij:
1. 50% een verbinding heeft met informele inzet;
2. 30% deelneemt aan onze collectieve interventies;
3. 10% in co-creatie heeft plaatsgevonden;
4. 50% twee of meerdere diensten binnen SAAM Welzijn heeft afgenomen;
5. Onze uitvoeringsvormen met 25% zijn vernieuwd ten opzichte van 2018
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4.3 VISIE; Interne organisatie en werkwijzen
SAAM WELZIJN is ontstaan uit een fusie. Hierdoor moeten de werkwijze van drie verschillende
organisaties goed op elkaar worden afgestemd. De nadruk ligt hierbij op een soepel verlopend
primair proces. Focus is de beleving vanuit de klant. Alle ondersteunende processen zijn hier op
gericht. Het gaat daarbij ook om dat de juiste klant de juiste aandacht krijgt en we een
evenwichtige klantenportefeuille met een klantgestuurde dienstenportfolio hebben.

VISIE
SAAM Welzijn zet alles op alles om eind 2021 een zo eenvoudig mogelijk primair proces te
hebben waarin de werkwijzen van de 3 oorspronkelijke organisaties zijn geharmoniseerd met
een logische gang van zaken vanuit de klantbeleving. Alle ondersteunende processen zijn
hierop gericht. Waar ICT het werk kan versnellen en vergemakkelen wordt dat ingezet. Onze
professionals hebben zowel op kantoor als thuis en onderweg de mogelijkheid de uitvoering
van het primaire proces- waar nodig- vast te leggen. Het liefst in bijzijn van de klant. Verder
kan informatie ook ontsloten worden voor derden. Bijvoorbeeld bij projecten die in co-creatie
worden uitgevoerd en waarbij gezamenlijk eigenaarschap is.

Organisatiestructuur
Bij het ontwerp van de organisatiestructuur (zie bijlage) is met de volgende voorwaarden en
uitgangspunten rekening gehouden:
•

De structuur faciliteert de innovatie van dienstverlening en daarmee samenhangende
veranderopdrachten waar de organisatie de komende jaren voor staat en kan
meebewegen met de strategische agenda van de organisatie.

•

De structuur bevordert de samenhang van verschillende afdelingen, activiteiten en
diensten van SAAM Welzijn en het netwerk.

•

De organisatiestructuur wordt gekenmerkt door een minimum van hiërarchische lagen,
zodat de organisatie besluitvaardig is.

•

De organisatiestructuur is zodanig vormgegeven dat de basis, de uitvoering en innovatie
van dienstverlening met elkaar verbonden zijn en een krachtig geheel vormen.

•

De basis van de organisatiestructuur is zodanig flexibel dat meebewogen kan worden op
de snel veranderende vraag en samenwerkingsverbanden, zonder dat de basisstructuur
ter discussie komt. Daarmee creëren we relatieve rust in een turbulente omgeving.

•
•

Het primaire proces is gestructureerd naar een verdeling in gebiedsteams.
Binnen het managementteam is een strakke verbinding tussen primair proces, financiën
en bedrijfsvoering.

Huisvesting & ICT
Binnen SAAM Welzijn onderscheiden we Qua huisvesting een drietal zaken. Een plek in de
wijk,(kultuurhuus) kern waar we onze rechtstreekse dienstverlening aan onze klanten kunnen
uitvoeren, een plek waar we onze klanten ontmoeten en van informatie voorzien en eigen
werkplekken voor onze professionals.
Op hoofdlijn is het uitgangspunt dat we per wijk/gebied een uitvalsbasis nodig hebben. Hoe groot
en breed deze moet zijn is per gebied afhankelijk en van onze inzet aldaar. Verder streven we
ernaar om een centrale plek in Nieuwleusen te hebben waar iedere professional op flexplekken
aan het werk kan, een backoffice is voor printen, kopiëren etc. en collega’s (informeel) kan
ontmoeten. ICT moet het flexwerken zo optimaal als mogelijk faciliteren.
Pagina 27 van 39

Strategische doelstellingen
1. In 2021 weet 95% van alle SAAM-professionals welke informatie zij waar en hoe kan
ontsluiten en ervaart dit als ondersteunend aan het werkproces.
2. In 2021 zijn we optimaal bereikbaar voor onze klanten, juist ook als zij vrij zijn van
hun werk, dus in de avond en in het weekend.
3. Dit uit zich in een tevredenheidscore over onze bereikbaarheid in een 8 of hoger

4.4 VISIE: Personeel, Cultuur en Leiderschap
SAAM Welzijn is een professionele organisatie. Onze medewerkers zijn de ambassadeurs van
de organisatie in de regio en de kernen en stralen dit uit. Zij regisseren hun eigen werk en
anticiperen binnen hun werk op de ontwikkelingen binnen het sociale domein.
Hiervoor krijgen zij veel handelingsruimte.

VISIE
SAAM Welzijn richt zich op het creëren van een wezenlijke pionierende, lerende en
resultaatgerichte cultuur. Dit gaat hand in hand samen met transparantie en delen. Onze
professionals zijn de ambassadeurs van SAAM. Zij zorgen zelf voor hun motivatie, spreken
elkaar aan waar nodig en regisseren hun eigen werk. Ze staan bekend om hun ambitie en
het feit dat ze met allerlei soorten mensen goed door een deur kunnen en constructief
kunnen samenwerken. Ze zijn trots op hun organisatie, delen graag hun kennis en kennen
veel handelingsruimte waarmee ze anticiperen op ontwikkelingen in het sociale domein. Het
leiderschap binnen SAAM kenmerkt zich door het geven van veel ruimte en vertrouwen, het
sturen op resultaat en het vinden van een goed evenwicht tussen interne en externe
belangen.

Strategische doelstellingen
1. In 2021 zijn we in staat om elkaar een 180 graden feedback te geven.
2. In 2021 zijn teams getraind op kennis en vaardigheden die nodig zijn om de
benodigde veranderingen te realiseren. Deze kennis en vaardigheden zijn
herkenbaar als benoemde competenties.
3. In 2021 waarderen 85% van onze professionals een medewerker-tevredenheid van
7,5 of hoger

4.5 VISIE: Extern imago en Externe positionering
SAAM Welzijn wil dé organisatie van welzijn en zorg zijn in Dalfen. Hierbij hanteren wij de
volgende visie:
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VISIE
SAAM Welzijn wil zich positioneren als een lokale aanbieder waarin de klant, opdrachtgever en
samenwerkingspartner zich her- en erkend voelt bij haar vraagstukken. Zij ervaren daarbij een warme
samenwerking. De professionals van SAAM zijn transparant, integer en oprecht nieuwsgierig naar de
klantbeleving. Zij hebben alle ruimte voor een nieuw samenspel van ondersteunen, activeren, motiveren
en inspireren. Samenwerken en co-creatie gaan daarbij hand in hand. Naast ons vakmanschap worden
originele oplossingen, pionieren en buiten de gebaande paden treden als een tweede natuur van SAAM
gezien, waarbij onze diensten als effectief en zinvol worden beoordeeld

Strategische doelstellingen
1. In 2021 geeft 85% van onze strategische klanten een 8 of hoger voor de door hen
afgenomen diensten, waarbij 50% ons aanbeveelt aan derden.
2. In 2021 geeft 50 % van onze samenwerkingspartners een 7 of hoger
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5 Vormgeving en verankering
Met de missie, visie, kernwaarden en strategische doelstellingen is de basis van SAAM Welzijn
gelegd. De volgende stap is het invullen van de koers die wij de komende jaren willen gaan
varen. Onder andere door het kiezen van een passende organisatiestructuur.

5.1 De nieuwe organisatie
De organisatiestructuur van SAAM Welzijn is ondersteunend aan de realisatie van de doelen van
de organisatie en sluit aan bij de externe omgeving. De verantwoordelijkheden zijn laag in de
organisatie gelegd.

Binnen SAAM Welzijn staat integraal werken in gebieden centraal. Toch wordt er zowel met
vakteams als met gebiedsteams gewerkt. Op deze manier wordt het vakmanschap van de
diverse werkvormen geborgd.
De hiërarchische aansturing loopt via de gebiedsteams. Functionerings- of R&O-gesprekken worden binnen
de gebiedsteams gevoerd. Ook arbeidsvoorwaarden, scholing en ziekteverzuim loopt via de gebiedsteams.
Hetzelfde geldt voor algemene interne communicatie.

Inhoudelijk dragen de gebiedsteams bij aan het opstellen en de realisatie van het jaarplan van
SAAM Welzijn. Ook worden hier de stedelijke en regionale afspraken met opdrachtgevers
gemaakt, gemonitord en geregistreerd. Alle zaken met betrekking tot vakontwikkeling loopt via de
vakteams, waaronder verplichte opleidingen en registratie en vakgebonden externe contacten.

Het gebiedsteam richt zich op een bepaald gebied in Dalfsen of in één of meerdere gemeenten
buiten Dalfsen. Binnen de gebiedsteams wordt integraal samengewerkt aan het welzijn en de
zorg voor de klant. Ook vindt hier samenwerking plaats binnen integrale teams van ketenparters
of binnen de keten. Vraag gestuurd werken is hier het uitgangspunt.

5.2 Verankering
Het strategisch beleidsplan van SAAM Welzijn is geen op zichzelf staand stuk. Gezien het
noodzakelijke tempo om proactief op alle externe ontwikkelingen te anticiperen, zijn een aantal
trajecten parallel gelopen.

Het strategisch beleidsplan is een combinatie van een top-down en bottom-up proces. In het
implementatieplan van de fusie zijn al een aantal zaken opgenomen die ook als uitwerking voor
het strategisch beleidsplan gelden.
Zo is er een concrete uitwerking voor de nieuwe organisatiestructuur en zijn de missie en visie
o.a. concreet vertaald in een beleidskader informele inzet en in de werkwijze:
Het nieuwe sociale werken.

Voor een goede verankering binnen de organisatie worden zaken uit het strategisch beleidsplan
intern vertaald naar het terugkerend jaarplan en extern naar de prestatieafspraken met de
opdrachtgevers. Vervolgens komen deze interne en externe onderdelen terug in een individueel
werkplan per medewerker. Hierin wordt de vertaalslag gemaakt van de strategische
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uitgangspunten naar het dagelijks werk van de medewerkers. Zo zorgen we voor een juiste
verbinding tussen strategie, tactiek en operationele uitvoering.
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Bijlage 1 – SWOT
STERKTEN
1
2
3
4
5
6
7

Kennis lokale situatie
Grote groep vrijwilliger
Nieuwe kansen zien, innovatief, inspelen op trends
Zichtbaar in de wijken
Signalerend vermogen
Competent personeel
Betrouwbare samenwerkingspartner

ZWAKTEN
4X
4X
4X
3X
3X
2X
2X

1
2
3
4
5
6
7

KANSEN
1 Minder afgegeven indicaties, hierop inspelen met
nieuwe voorzieningen, projecten
2 Meer vragen voorliggend veld
3 Faciliteren burgerinitiatieven
4 Accenten leggen op armoede , statushouders
5 Bedrijfsleven
6 Fondsen
7 Ruimte van de opdrachtgever & netwerkpartners
8 Vertrouwen ambtenaren

Processen intern zijn niet afgestemd
Profileren van onze succesen
We richten ons nog teveel op bepaalde doelgroepen
We hechten nog aan de oude organisaties, eilandjescultuur
Financien
Kritisch vermogen
Te weinig bezinnen, voor we beginnen, focus aanbrengen

6x
4x
3x
2x
2x
2x
2x

BEDREIGINGEN
1 Zorgpartijen die opschuiven naar welzijn
2
3
4
5
6

Welzijnorganisaties van aanpalende gemeenten
Burgerinitiatieven, buurtcorporaties
Inwoners moeite met nieuwe organisatie, hangen aan het bekende
SAAM ligt onder een vergrootglas
Nieuwe wethouder(s)
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Bijlage 2 – Organogram
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Bijlage 3 – Het Nieuwe Sociale Werken
Het Nieuwe Sociale Werken is de richting. Niet alle problemen waar we in de uitvoeringspraktijk
tegen aan lopen, lossen we hier mee op. Het is een andere manier van kijken naar sociale
vraagstukken en daarmee een start van een nieuwe mogelijkheden.
1. 1 situatie, 1 plan, 1 aanpak
Rol professional: De klant die binnenkomt wordt gehoord en gesteund bij het vinden van de
oplossing. Iedere betrokken professional werkt volgens 1 plan en 1 aanpak samen met de klant
toe naar de oplossing. De regie blijft bij 1 professional.
Doel: Een sluitende aanpak rondom kwetsbaarheid én eenduidige samenwerking met de klant en
betrokken professionals. Een samenhangend aanbod zonder dubbelingen en schotten.
2. Veerkrachtbenadering: eigen kracht, groepskracht & buurtkracht.
Rol professional: De inzet is primair gericht op het welbevinden en versterken van het
zelfoplossend vermogen en de autonomie van de klant, een groep of een buurt.
Doel: Het kunnen deelnemen aan de samenleving. Het versterken van:
•

sociale ontwikkeling; sociale vaardigheden, incasseringsvermogen en
maatschappelijke deelname,

•
•

sociaal burgerschap; informele steunstructuren en sociale krachtnetwerken,
sociale samenleving; leefbaarheid en sociale samenhang, ruimte voor iedereen
ongeacht geloof, herkomst of tekorten.

3. Individuele hulpvragen vertalen naar een collectieve voorziening
Rol professional: Vanaf de start van het individuele contact gericht zijn op het zoeken naar een
(aanvullend) collectief antwoord op de individuele vraag. Wat heeft de klant nodig om naar een
collectieve voorziening te komen. Welke collectief aanbod is hiervoor aanwezig, of nodig
(signaleren van ontwikkeling).
Doel: Samen weet je meer dan alleen, samen kan je elkaar ondersteunen en sterken in het
vinden van oplossingen. Van elkaars ervaringen kan je leren.
4. Van formele hulp naar informele hulp
Rol professional: Het stimuleren dat klanten in hun omgeving op zoek gaan naar antwoorden op
hun vragen. De klant ondersteunen bij het vinden en inschakelen van deze hulp, waar dat
mogelijk is. Doorbreken van vraagverlegenheid.
Doel: Het vinden van informele hulp maakt klanten minder afhankelijk van hulporganisaties. Het
versterkt en verbindt de onderlinge relaties in de eigen omgeving waardoor deze beter beklijven
en de oplossing duurzamer is.
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5. Van lang naar kortere periodieke hulp
Rol professional: Met de basisdienstverlening leggen we een laagdrempelig en duurzame basis
in de wijk voor vroegsignalering op preventie gericht. Als professional weet je op basis van een
zorgvuldige analyse de juiste interventie in te zetten en deze waar relevant te koppelen aan
oplossingen dichtbij in de buurt.
Doel: Bewerkstelligen van een optimale mix tussen duurzaam, dichtbij aanwezig zijn (vinger aan
de pols houden) en periodieke hulp (onder andere achter de voordeur). Daarnaast, waar
mogelijk, een verschuiving van lange individuele intensieve trajecten naar kortere, op eigen
kracht gerichte periodieke hulp. Dat laatste bieden we in de vorm van integrale interventies;
gericht op meerdere leefgebieden. Een integrale aanpak vergroot het effect van onze
inspanningen.
6. Co-creatie
Rol professional: Aansluiten bij (ontluikende) initiatieven, passend binnen het speelveld van
SAAM Welzijn. Samen met inwoners ontwerpen en ontwikkelen van diensten en oplossingen
vanuit een gezamenlijk belang met de gezamenlijke mogelijkheden. Waarbij durf en kracht van
de professional nodig kan zijn om buiten de gebaande paden te treden.
Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers een gelijk- en volwaardige
invloed en deelname aan besluitvorming hebben op het proces en het gewenste resultaat.
Doel: Het oplossen van (complexe) vraagstukken waarin ruimte is voor de inwoner als vrijwilliger,
initiator van een burgerinitiatief of zelfs als opdrachtgever. De rol van inwoners verschuift van
(alleen) consument naar producent van hun eigen voorzieningen.

Het Nieuwe Sociale Werken
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Bijlage 4 – Werkmethodes Basisdienstverlening
We onderscheiden vijf werkmethodes in de basisdienstverlening:
Presentie

De sociaal werker is aanwezig in het werkgebied dicht bij de inwoners. Hij
ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk bestaande uit personen en
organisaties. ‘Kennen en gekend worden’.

Contact

De sociaal werker legt op grond van signalen uit het netwerk actief contact met
de doelgroep. ‘Erop af’.

Informatie / Signaleren De sociaal werker verzamelt en systematiseert relevante informatie vanuit en
over het werkgebied, of het systeem van degene die een ondersteuningsvraag
heeft, en stelt deze informatie (indien mogelijk) beschikbaar aan partners
werkzaam in het gebied.
Analyse

Smeerolie

Op basis van voorgaande stappen maakt de sociaal werker een analyse of er
uberhaupt wat ingezet moet worden aan ondersteuning en zo ja wie kan dat
het beste doen. Externe of door het inzetten van een van de uitvoeringsvormen
uit de eigen menukaart. Op individueel niveau vindt de afweging plaats of
situaties dusdanig zorgelijk zijn dat een VIR-registratie of het doorlopen van de
stappen van de meldcode huiselijk geweld nodig is. Daarnaast leveren
voorgaande stappen relevante beleidsinformatie op voor onze opdrachtgever.
De basisdienstverlening vormt de methodische basis voor de uitvoering van
onze integrale preventieve interventies, maar dient daarnaast ook een eigen
doel. Door het contact met de doelgroep beantwoorden we terloops veel
vragen van bewoners op diverse levensgebieden, verwijzen we hen door waar
nodig en brengen hen in contact met hulpverlenende instanties. Dat behoort
tot het hart van ons sociaal werk en daarmee leveren we een wezenlijke
bijdrage aan het welzijn van mensen die (tijdelijk) in een kwetsbare positie
verkeren. Het gaat hierbij om allerlei verschillende, individuele en soms
collectieve vraagstukken, waarvoor we geen aparte interventie ontwikkelen,
maar die onder de noemer ‘smeerolie’ passen binnen de basisdienstverlening.
Het aantal contacten met de klant binnen de basisdienstverlening beperkt zich
tot 2 à 3 gesprekken.
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Bijlage 5 –Visie op welzijnswerk gemeente Dalfsen
Visie op welzijnswerk
Met de kaders die gesteld zijn en de ontwikkelingen die spelen, heeft de gemeenteraad de volgende visie op
welzijnsbeleid vastgesteld. Deze visie is vastgesteld op 20 april 2015 door de gemeenteraad in de startnotitie
“toekomstgericht welzijnsbeleid.”
“Door samenhangend en kerngericht beleid op sport, cultuur en welzijn/ontmoeting/recreatie willen
we bijdragen aan een leefbare, vitale en sociale leefomgeving waarin inwoners zich prettig voelen,
waarin zij zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in onze lokale samenleving en waarin zij
kunnen terugvallen op een sociaal netwerk. Mogelijke problemen worden vroegtijdig gesignaleerd
en opgepakt. We willen collectieve en/of algemeen toegankelijke activiteiten stimuleren en
faciliteren die het beroep op individuele ondersteuning doen verminderen. De activiteiten moeten
doel- en vraaggericht zijn en in samenhang in de kern worden georganiseerd. Het
kulturhus(concept) neemt hier een centrale plaats in.”
Hiertoe zien we de volgende opdrachten voor het welzijnswerk binnen de gemeente Dalfsen weggelegd;

1. Stimuleren van algemeen toegankelijke activiteiten in de kernen, die mogelijke problemen bij
kwetsbare inwoners (en het beroep op individuele voorzieningen) kunnen voorkomen en waar
mogelijke problemen vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt worden.
2. Verbinden van vraag en aanbod (witte vlekken opsporen)
3. Faciliteren van initiatiefrijke inwoners en verenigingen en organisaties om een leefbare, vitale en
sociale leefomgeving te behouden.

Verbinding en afstemming met andere beleidsterreinen
De uitvoering en positie van het welzijnsbeleid raakt vele beleidsterreinen. Zoals in de inleiding al genoemd
hebben de doelen waar aan gewerkt wordt ook raakvlakken met beleidsterreinen binnen de openbare ruimte
of ruimtelijke ontwikkeling. Hieronder is een overzicht gegeven wat de verbinding is vanuit de
maatschappelijke beleidsterreinen met de opdracht die er ligt voor de welzijnsinstellingen vanuit de
toekomstgerichte welzijnsvisie van de gemeente Dalfsen.
Vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid
Het vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid is in oktober 2015 vastgesteld door de gemeenteraad en is in
dezelfde tijd ontwikkeld als het welzijnsbeleid. Hierdoor is er een goede aansluiting tussen deze twee, ook wat
betreft opdrachtverlening en uitvoering wordt hierin afstemming gezocht.
De uitvoering van het vrijwilligersbeleid heeft een natuurlijke verbinding met het welzijnswerk. Er wordt veel
samengewerkt met vrijwilligers en gebruik gemaakt van activiteiten die worden georganiseerd door vrijwillige
organisaties om doelen vanuit het welzijnsbeleid te bereiken.
Daarnaast wordt de opdracht voor het vrijwilligersbeleid ondergebracht bij Landstede Welzijn, een van de
partners binnen de uitvoering van de welzijnsopdracht.
Mantelzorg en de ondersteuning van de mantelzorgers is onlosmakelijk verbonden met het welzijnswerk. De
doelgroep van het welzijnswerk zijn kwetsbare volwassenen en ouderen, ook mantelzorgers zijn daarmee
onderdeel van de doelgroep. Mantelzorg heeft specifieke expertise nodig voor een goede ondersteuning,
daarom worden er mantelzorgcoaches ingezet en wordt er nauw samengewerkt met specialistische
organisaties op dit gebied. Om een goede verbinding met het welzijnswerk tot stand te brengen is de intentie
om de mantelzorgcoaches onder te brengen bij de welzijnsinstellingen. Hierdoor ontstaat er een natuurlijke
verbinding die zorgt voor een sterke ondersteunings- en signaleringsstructuur.
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Jeugd en jongerenwerk
Het welzijnsbeleid sluit naadloos aan op het jeugd en jongerenwerk, omdat ook in dit beleid wordt ingezet op
preventie en vroegsignalering. Eigenlijk is het jeugd en jongerenwerk onderdeel van de welzijnsopdracht,
maar deze staat beschreven in een aparte notitie.
Doordat de opdracht voor de uitvoering van het jeugd en jongerenwerk bij SMON ligt, één van onze
welzijnsinstellingen, verwachten we een probleemloze aansluiting van beide beleidsterreinen.
Sport
Binnen het sportbeleid wordt met name vanuit de opdracht voor de buurtsportcoaches een verbinding gelegd
naar het welzijnsbeleid. De buurtsportcoaches richten zich op doelgroepen die ook horen onder het
welzijnsbeleid, bv. ouderen of mensen met een beperking. Doel van hun opdracht is om ervoor te zorgen dat
deze groepen weer gaan deelnemen aan sportactiviteiten in de samenleving, oftewel participatie. Daarnaast is
sport en beweging een belangrijk preventie middel. De buurtsportcoaches zijn één van de partners binnen de
uitvoering van het welzijnsbeleid.
Binnen de subsidieverlening richting vereniging is er nog geen aandacht vanuit het sportbeleid voor de
mogelijke positie van verenigingen in vroegsignalering. Dit is een aandachtspunt voor een nieuwe
beleidsperiode.
Cultuur en bibliotheekbeleid
Het huidige cultuurbeleid richt zich voornamelijk op het subsidiëren van verschillende organisaties in de
gemeente Dalfsen en geeft, net als bij het sportbeleid, geen specifieke aandacht aan bijvoorbeeld de rol die
verenigingen kunnen spelen binnen preventie en vroegsignalering. Dit is een aandachtspunt voor een nieuw
te ontwikkelen cultuurbeleid.
Binnen het bibliotheekbeleid wordt er wel aansluiting gezocht bij het welzijnsbeleid en de organisaties die dit
uitvoeren. In fysieke vorm, als bewoners van de kulturhusen, maar ook inhoudelijk. Bijvoorbeeld op het
gebied van laaggeletterheid speelt de bibliotheek een belangrijke rol, in de organisatie van een Ipad cafe en
de gezamenlijke programmering van de kulturhusconcepten. De bibliotheek is een van de partners van de
welzijnsinstellingen bij de uitvoeringen van hun activiteiten.
Participatiewet
De inwoners en organisaties die te maken krijgen met de uitvoering van de Participatiewet vallen ook als
doelgroep en als partner onder het welzijnsbeleid. Hierin is er een belangrijke verbinding tussen deze twee
beleidsterreinen. Wanneer inwoners een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, betekent dit concreet
dat er geen werk (of te weinig werk) is en dat problemen als eenzaamheid en geldproblemen (schulden)
kunnen gaan voorkomen. Een kwetsbare doelgroep.
De Participatiewet heeft als doel om inwoners zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Soms is
ondersteuning nodig om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Hiermee is ook een verbinding te maken
met het welzijnswerk en haar aanbod.
Wmo
Het welzijnswerk sluit naadloos aan en overlapt deels bij de Wmo. Het welzijnsbeleid is erop gericht om
problemen te voorkomen, of vroegtijdig te signaleren en passend op te lossen die anders met een Wmo
maatwerk voorziening opgelost moesten worden. Wel moet het duidelijk zijn dat wanneer er een maatwerk
voorziening of een zorgvraag is deze ook beantwoord kan worden. We willen problemen liever voorkomen of
vroegtijdig oplossen, maar wanneer dit niet mogelijk is dan wordt er een zorgtraject of maatwerk voorziening
ingezet.
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Sociale Kern Teams
Sinds eind november 2014 beschikt de gemeente Dalfsen over Sociale Kern Teams (SKT) in Nieuwleusen,
Lemelerveld en Dalfsen. In de Sociale Kern Teams worden situaties besproken waarbij meerdere problemen
spelen binnen één gezin of bij één persoon. Een SKT bestaat uit diverse professionals, waaronder het
welzijnswerk, die wekelijks bij elkaar komen om gezamenlijk, en vanuit de eigen deskundigheid, te komen tot
één plan van aanpak voor de inwoner.
In de SKT’s wordt geconstateerd dat er veel casussen richting het welzijnswerk gaan en dat de
vertegenwoordigers vanuit het welzijnswerk een cruciale rol spelen binnen de SKT’s en de acties die worden
uitgezet. Door de SKT’s kan het welzijnswerk haar kracht en rol goed inzetten op het voorliggende veld voor
de zorg.
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