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Plan doorontwikkeling welzijnswerk 
 
Inleiding 
Het sociaal domein staat op een keerpunt. Er zijn veel ontwikkelingen die een fundamentele omslag 
noodzakelijk maken. De oude manier van werken past niet goed bij deze ontwikkelingen. Zij is te 
complex en teveel gefragmenteerd. Er wordt teveel geregeld en gedacht vóór de inwoner en te weinig 
dóór of mét de inwoner. Dat moet veranderen. 
 
Om dit te veranderen moet de inwoner in zijn kracht worden gezet. De inwoner moet weer zelf de 
regie op zijn eigen leven en leefomgeving hebben. Ondersteuning moet dicht bij de inwoner worden 
georganiseerd (wijkgericht werken). De rol van de zorgprofessionals verschuift van ´zorgen voor´, naar 
´faciliteren om´. De gemeente krijgt een regisserende en stimulerende rol. 
Hiervoor moet het sociaal domein opnieuw worden ingericht. De gemeenteraad heeft hier de kaders 
voor vastgelegd in onder andere de programmabegroting, de veranderagenda en de motie van 12 
december 2013. Het college heeft vervolgens, binnen deze kaders, uitvoering gegeven aan de 
voorliggende opdracht. Welzijn moest opnieuw worden opgebouwd vanaf nul, zodat in 2016 een 
nieuw welzijnslandschap aanwezig was. De eerste stap om dit te bereiken was het opzeggen van de 
bestaande subsidierelaties. Daarbij is een afbouwtermijn van drie jaar gehanteerd.  
 
Welzijn in de gemeente Oude IJsselstreek is veel meer omvattend dan enkel de activiteiten die door 
Fidessa Welzijn georganiseerd en gecoördineerd werden. Naast Fidessa zijn er een aantal andere 
professionele organisaties actief op het welzijnsterrein. Bovendien zijn er ook veel inwoners die (in 
groeps- of verenigingsverband) zelfstandig welzijnsactiviteiten ontplooien. 
  
Aan de professionele welzijnspartijen is in het kader van welzijn opbouwen vanaf nul gevraagd om in 
een gezamenlijke subsidieaanvraag een coöperatieve aanpak voor welzijn in 2014 te ontwikkelen. De 
ingediende aanvraag bracht helaas niet de vernieuwing en samenwerking die wij zochten en is 
daarom afgewezen. Fidessa heeft daarna, als een van die partners, een individuele subsidieaanvraag 
ingediend, welke ook is afgewezen.  
 
Voor een uitgebreide beschrijving van welzijn vanaf nul verwijzen wij u naar de Kaderstellende notitie 
Nieuwe Betrokkenheid (raad 12 december 2013), voorafgegegaan door de memo van het college aan 
de raadsprojectgroep welzijn „welzijn-vanaf-nul‟ d.d. 13 augustus 2013. 
 
De verwachting is dat Fidessa Welzijn, nu haar subsidieaanvraag 2014 is afgewezen, op korte termijn 
zal stoppen met haar activiteiten. Daarmee dreigen een aantal welzijnsactiviteiten komen te vervallen. 
Dat is onwenselijk en het college heeft daarom opdracht gegeven om te zorgen dat er een aanbod 
van welzijnsactiviteiten is. Deze opdracht is verdeeld in twee fasen: 
 
FASE 1  
Waarborgen continuïteit / doorontwikkeling van zes specifieke, belangrijke welzijnsactiviteiten. 

- Wat: de door het college genoemde welzijnsactiviteiten (zie hieronder) 
- Wanneer: per direct 
 

FASE 2 
Doorontwikkelen welzijnswerk / inrichting van “het nieuwe welzijn”. 

- Wat: lange- termijn-borging van welzijnsactiviteiten. 
- Wanneer: tweede helft 2014. 

 
Dit plan beperkt zicht tot fase 1. Door op korte termijn te zorgen voor continuïteit bij de genoemde 
belangrijke welzijnsactiviteiten, ontstaat ruimte om goed na te denken over een lange 
termijnoplossing. Dit wordt doorontwikkeld in de tweede fase van het plan. Vooruitlopend hierop zal bij 
de selectie van de opdrachtnemers voor fase 1 worden gekeken naar enerzijds de kennis en ervaring 
die nodig is om de continuïteit te waarborgen en anderzijds de creativiteit en inventiviteit die nodig is 
om mee vorm te geven aan de tweede fase. 
 
 
 



 
 
 
FASE 1  
Het college vindt dat voor de korte termijn de continuïteit van een aantal welzijnsactiviteiten moet 
worden geborgd. Het gaat dan vooral om activiteiten die de inwoner in zijn kracht zetten of 
ondersteunen om het zelf te doen. Het gaat om de volgende activiteiten.  

a)  Vrijwilligersondersteuning wordt voortgezet; 

b)  Project buurtbemiddeling vindt doorgang tot in ieder geval het einde van de contractduur (30-

11-2014); 

c)  Welzijnswerk is vertegenwoordigd in de wijkteams (social worker); 

d)  Er blijft een vorm van jongerenwerk 
e)  Continuïteit van het Vluchtelingenwerk is inmiddels gewaarborgd via een andere partij. 
f)   Het ouderenwerk wordt voortgezet tot duidelijk is op welke wijze dit binnen het nieuwe welzijn kan 
worden ingebed in het wijkgerichte werken. 
 
Inwonerinitiatief 
Fidessa organiseerde en coördineerde meer activiteiten dan de zes activiteiten die onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente voortgezet worden. Ook voor de activiteiten die we nu loslaten, 
hebben we als gemeente nog steeds een belangrijke rol. Namelijk niet meer zelf doen, maar 
ondersteunend zijn voor de samenleving, die zelf nieuwe oplossingen en vormen gaat zoeken voor de 
ontstane situatie. De gemeente stimuleert, faciliteert en ondersteunt inwonerinitiatief.  

 
Personeel en organisatie: 
Er is nu een mogelijkheid en ruimte aanwezig om nieuwe opdrachten te verstrekken en deze vanuit de 
vraag en de behoefte van onze inwoners (het wijkgericht werken) samen vorm te geven. Dat is ook de 
opdracht van de gemeenteraad (motie van 12 december 2013). Een zorgvuldige sollicitatie-  en 
selectieprocedure is belangrijk. Die kan snel opgestart en afgerond worden. De programmamanager is 
opdrachtgever in het proces naar het inrichten van welzijn nieuwe stijl (contractmanagement). 
Opdrachtnemers kunnen in een ZZP constructie aan de slag. Het college heeft aangegeven de 
kwaliteit van de voormalig werknemers van Fidessa bij voorkeur niet verloren te laten gaan, maar daar 
waar mogelijk te benutten in de (door)ontwikkeling naar “het nieuwe welzijn”. Die medewerkers 
kunnen meedoen in de selectieprocedure en worden daarbij ondersteund door onze medewerkers 
Personeel en Organisatie.  
 
De flexibiliteit in de opdracht dient maximaal te zijn, om de opbouw van het nieuwe welzijnswerk niet 
te frustreren. Daarom heeft een tijdelijke overeenkomst voor 1/2 jaar in een ZZP-constructie voorkeur. 
In dit half jaar moet helder worden hoe het welzijnswerk vorm gaat krijgen binnen het nieuwe welzijn. 
“Borg wat er vandaag is en werk met ons mee om het nieuwe welzijn vorm te geven”. 
 
De opdrachtnemers kunnen de werkzaamheden uitvoeren op de aanwezige flexibele werkplekken in 
de gemeente, maar het ligt veel meer voor de hand dat hun werkzaamheden uitvoeren in de 
wijken/kernen.   
 
Overzicht continuering werkzaamheden Fidessa  
 

Activiteit Subsidieaanvraag 
Fidessa 2013 

Subsidieaanvraag 
Fidessa 2014 

‘plan 
doorontwikkeling 
welzijnswerk’ 

Vrijwilligersondersteuning 0,9 fte 0 0,9   fte 

Buurtbemiddeling 0,5 fte 0,5 fte 0,5   fte 

Wijkgericht werken ? 1,7fte  1,7   fte 

Ouderenwerk 0,7 fte 0 0,5   fte 

Jongerenwerk 0,75fte 0 0,75 fte 

totaal  2,3 fte 4,35 fte 

    

Accomodatiebeheer Was tot medio 2013 taak van Fidessa,is daar nu weggehaald. 

Vluchtelingenwerk Is inmiddels ondergebracht bij VWON 

 



 
 

a) Vrijwilligersondersteuning werd tot 1-2-2014 uitgevoerd voor 32 uur p/w. De 
werkzaamheden kunnen voorlopig op dezelfde wijze worden voortgezet, met de 
opmerking dat vrijwilligersondersteuning op termijn goed uitgevoerd kan worden vanuit de 
wijkteams.  
 Oplossing: 

 Voortzetting vrijwilligersondersteuning regelen voor 32 uur per week, tijdelijk voor  
 ½ jaar. 
 
b) Buurbemiddeling wordt uitgevoerd voor 18 uur p/w. Voortzetting buurtbemiddeling kan 

door dit onder te brengen in de wijkteams en de aansturing van de vrijwilligers daar aan te 
koppelen. 

 Oplossing: 
 Een opdracht uitzetten voor een periode van een half jaar (0,5 fte) , voor het  
 voortzetten van buurtbemiddeling met de vrijwilligers en het inbedden van 
  buurtbemiddeling in het wijkgericht werken. 
 
c) Vertegenwoordiging in wijkteams wordt nu uitgevoerd door een medewerker voor 25 uur 

per week en een medewerker voor 36 uur per week. Zij hebben beiden inmiddels een 
schat aan bruikbare ervaring, die ingezet kan worden voor de voortgang van het 
wijkgericht werken. 

 Oplossing: 
 Een opdracht uitzetten voor een periode van een half jaar (totaal 1 ½ fte), waarbij 
 uitvoering gegeven wordt aan de rol van “social workers” binnen de wijkteams. 
 
d) De jongerenwerker was tot 1-1-2014 voor 27 uur per week in dienst. Een andere 

medewerker werd deels ingezet als jongerenwerker. De kwaliteit van het jongerenwerk is 
niet slecht, maar vertoont tekortkomingen omdat een deel van de, m.n. overlastgevende 
groepen, niet bereikt wordt. 
- In het najaar 2013 hebben wij al een offerte aangevraagd bij RADAR voor een 
jongerenwerker met een bruggenbouwerfunctie tussen een aantal overlastgevende 
groepen en de werkers in het jeugdnetwerk. Dit is een opdracht voor een bepaalde 
periode. Aanleiding is een onderzoek van de politie waarbij een aantal zorgelijke 
jeugdgroepen in de gemeente zijn geduid, het jeugdnetwerk heeft aangegeven bij deze 
groepen moeilijk binnen te komen door het cultuurverschil. Radar heef bij ons een positief 
beeld achtergelaten m.b.t. de visie op jongerenwerk en methodisch werken. Gezien de 
perikelen rondom Fidessa is de offerte vooralsnog blijven liggen. Om dit een mogelijk 
alternatief te laten zijn zal de offerte wellicht iets uitgebreid moeten worden.  
Dit alternatief kan wel met een redelijke makkelijke constructie (opdrachtgever, 
opdrachtnemer) worden opgezet. Radar is enerzijds in staat om de continuïteit van het 
jongerenwerk te waarborgen en anderzijds zijn ze in staat om op projectbasis concrete 
acties uit te voeren. De verwachting is niet dat in een tijdelijke constructie een gelijke 
kwaliteit gevonden kan worden.  
- De functie preventief jongerenwerk kan ingebed worden in het wijkgericht werken zoals 
onder punt c benoemd. eventueel aangevuld met subsidiëring project #durftedoen van 
JongAchterhoek en PJG. 

 Oplossing: 
- Voorlopig contract (bijgestelde offerte) afsluiten voor een half jaar met Radar om de 
kwaliteit van jongerenwerk te waarborgen en meer te laten aansluiten bij noodzaak 
om interventie te plegen bij een aantal groepen jongeren in onze gemeente. 
- Radar vragen om per direct als aanspreekpunt te fungeren voor het jongerenwerk.  
- preventief jongerenwerk toevoegen aan de wijkteams (zie ook c)) 

 
e) Is inmiddels ondergebracht bij Vluchtelingenwerk Oost Nederland. 
 
f) Om uitvoering te kunnen geven aan het uitvoeringsplan binnen programma 2 

(programmabegroting 2014), Samenleven en zorgzaam zijn, is een vorm van 
ouderenwerk noodzakelijk. De vastgestelde nota Ouderenbeleid (2013) dient uitgevoerd 
te worden, waarin nadrukkelijk aandacht is voor het bevorderen van het zolang mogelijk 



zelfstandig wonen, het project Zilveren Kracht, scheiden van wonen en zorg en 
eenzaamheid. Verder acht de raad preventieprojecten van belang, waarbij we ons richten 
op bewegen, voeding, veiligheid en inzet van eigen kracht.   

 Oplossing: 
 Een opdracht uitzetten voor een periode van een half jaar (totaal 1 ½ fte), waarbij 
 uitvoering gegeven wordt aan de genoemde activiteiten. 
 

Juridisch 
Zodra de rechter het faillissement bekrachtigd heeft, is de gemeente juridisch ongebonden vrij om het 
welzijnswerk in te richten naar de wens van de gemeenteraad.  
 
Communicatie 
Communicatie is van belang, zowel intern als extern. De betrokken medewerkers, partners en 
inwoners worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de ontstane situatie en over hoe het vervolg 
georganiseerd wordt. Bij vragen kunnen de inwoners nu nog terecht bij Fidessa Welzijn en waar nodig 
ook bij de gemeente zelf.  
 
Financieel (2014) 
Voor de uitvoering van het welzijnswerk in 2014 is de niet verstrekte subsidie aan Fidessa Welzijn 
beschikbaar, te weten € 455.423,--. Voor het eerste half jaar 2014 is € 230.000 beschikbaar en dat is 
toereikend voor de genoemde contracten. 
 
 




