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Inleiding 
Vorig jaar heeft u ingestemd met de startnotitie vernieuwing van het welzijnswerk in 
Woudenberg (24 mei 2015). Daarin is het proces beschreven hoe de gemeente samen met alle 
betrokken partners wil komen tot een visie en uitvoeringsplan voor de organisatie van het 
nieuwe welzijnswerk, waarbij er voldoende ruimte en flexibiliteit is om in te springen op en 
mee te bewegen met de veranderende samenleving. 

In dit voorstel informeren we u over de stappen die tot nu toe zijn gezet, de stappen die de 
komende periode worden gezet en geven we aan waarin het proces afwijkt ten opzichte van de 
startnotitie. 

Centrale vraag 
Kunt u zich vinden in de tot nu toe gevolgde uitwerking van het beleidsproces rond de 
vernieuwing van het welzijnswerk en de voorgestane vervolgstappen? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Samen met alle betrokken partners wil de gemeente een visie en een uitvoeringsplan opstellen 
voor de organisatie van het nieuwe welzijnswerk waarbij voldoende ruimte en flexibiliteit is om 
in te springen op en mee te bewegen met de veranderende samenleving. Waarbij het de 
bedoeling is dat het welzijnswerk bijdraagt aan de transformatie binnen het sociaal domein en 
daarmee aan: 

- Versterking van de burgerkracht en de basisvoorzieningen om de zelfredzaamheid en 
participatie van inwoners te vergroten; 

- Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties komen tot meer lokale, 
passende en Integrale antwoorden op ondersteuningsvragen van de inwoners; 
Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie en adequate 
zorgverlening. 

- Stimuleren van integrale oplossingen voor de vragen van inwoners. 

Kader 
Beleidskader voor de transitie in het Sociaal Domein gemeente Woudenberg, december 
2013; 

- Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein gemeente Woudenberg 2-16, februari 2016; 
- Collegebesluit d.d. 24 mei 2016 (167875): startnotie vernieuwing welzijnswerk in 

Woudenberg; 
- Collegebesluit d.d. 25 oktober 2016 (176274): stand van zaken vormgeving uitvoer 

Sociaal Domein. 
Argumenten 
De eerste stap, zoals opgenomen in de startnotitie, zou bestaan uit het: 
Organiseren van gesprekken met maatschappelijke partners en inwoners in 3 clusters: 
1) Gesubsidieerde welzijnsorganisaties 
2) Zorgorganisaties ( l e en 2e lijn) 
3) Inwoners, instellingen en verenigingen (basisvoorzieningen en burgerkracht) 

1. Inbreng SWO 
De startnotitie is in samenspraak met SWO opgesteld. Daarom zijn met SWO gesprekken 
gevoerd hoe dit verder op te pakken. Dat heeft geresulteerd in de volgende acties: 
• Mini-symposium over de toekomst van welzijn in Woudenberg. Doel: beweging op gang 

brengen, deelnemers aan het denken te zetten over wat de transformatie betekent voor 
henzelf en de rol die ze kunnen oppakken. Doelgroep: maatschappelijke, welzijn en zorg 
organisaties in Woudenberg. 

• Voorbereiding van drie bewonersbijeenkomsten. Doel: bewoners polsen hoe ze tegen de 
transformatie aankijken, hoe ze hun eigen rol daarin zien en hoe ze eventueel vanuit 
welzijn daarin kunnen worden ondersteund. De bijeenkomsten zijn gericht op alle 
leeftijdsgroepen (jongeren, werkenden en ouderen). Eerst worden ze apart benaderd en in 
een vierde bijeenkomst worden de 'generaties' samengevoegd om te spreken over wat in 
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de eerdere bijeenkomsten is opgehaald. De SWO betrekt bij de organisatie ook andere 
partijen zoals Jeugdpunt. De gemeente faciliteert de bijeenkomsten. 

• De ouderenadviseur van SWO legt 'snuffelstages' af bij Jeugdpunt en het Sociaal team. 
Doel is verkenning van eikaars werkzaamheden en mogelijkheden voor verbindingen van 
welzijn en zorg. 

Project coöperatie 
Naast het project vernieuwing welzijnswerk, liep het onderzoek naar een verdere vormgeving 
van het Sociaal Team Woudenberg. Als vervolg hierop is het project gestart om een coöperatie 
op te richten voor het gehele sociale domein. Eén van de doelen is dat na de oprichting en 
start de coöperatie een aanjaagfunctie krijgt in de verdere transformatie binnen het sociale 
domein. 

In het kader van de oprichting van de coöperatie is op 9 maart een startbijeenkomst geweest 
waar ruim 30 maatschappelijke organisaties en zorginstellingen aan hebben deel genomen. 
Ook bij de ontwikkeltafels zijn verschillende maatschappelijke partners betrokken en wanneer 
de contouren van de coöperatie meer uitgewerkt zijn zal weer een brede bijeenkomst 
plaatsvinden. Om niet op twee fronten bezig te zijn met het betrekken van 'het veld' is met 
SWO afgesproken dat wat betreft dit onderdeel even pas op de plaats wordt gehouden en te 
wachten hoe het proces zich rond de coöperatie ontwikkeld. 

Subsidiegesprekken 
Het is de bedoeling om dit jaar alle organisaties die gemeentelijke subsidie ontvangen uit te 
nodigen voor een subsidiegesprek. Dus ook de ontvangers van kleinere bedragen die normaal 
niet op gesprek komen. Zij ontvangen hiertoe een brief waarin de verbinding met de 
transformatie wordt gelegd en de hierboven omschreven doelen. Het doel van het gesprek is 
om te kijken welke mogelijkheden de organisaties zien om hieraan bij te dragen en wat er 
volgens hen op het gebied van het welzijnswerk nodig zou zijn om de doelen van de 
transformatie te bereiken. 

2. Afwijking startnotitie 
Planning 
De planning die in de startnotitie is opgenomen is losgelaten. Dit is voor een belangrijk deel 
het gevolg van de ontwikkelingen rondom de coöperatie die zich vorig jaar al aankondigden. 

Welzijnsorganisatie 
In de startnotitie staat tussen de regels door te lezen dat het traject zou moeten leiden tot de 
oprichting van een nieuwe welzijnsorganisatie. Deze gedachte is inmiddels losgelaten. We 
doorlopen het proces nu vanuit het idee dat we in gesprek met maatschappelijke partners en 
inwoners willen kijken naar wat er nodig is om de doelen van de transformatie, vanuit welzijn 
gezien, te behalen. Welke behoeften er onder inwoners en organisaties leven en wat hun rol 
kan zijn om vervolgens te kijken hoe dit het beste vormgegeven kan worden. 

Kernvragen uit startnotitie 
Door de veranderingen in het proces ten opzichte van de startnotitie komen de zes kernvragen 
die in de startnotitie zijn opgenomen in een iets ander licht te staan. 

1. Hoe kantelt het welzijnsdomein naar een meer vraaggerichte aanpak? 
2. Wat is de opdracht aan het welzijnswerk en wat is de oproep aan de 

basisvoorzieningen? 
3. Hoe ondersteunt het welzijnswerk de eerste- en tweede lijnszorg en vice versa? 
4. Hoe versterkt het welzijnswerk krachtig de basisvoorzieningen en bewonersinitiatieven? 
5. Hoe werkt de besturing en governance van het welzijnswerk, inclusief de rolneming van 

de gemeente? 
6. Hoe werkt de financiering en contractering van het gesubsidieerde welzijnswerk? 

De eerste vier vragen zijn nog steeds relevant, maar worden nu niet meer belicht vanuit de 
gedachte dat er een nieuwe organisatie voor het welzijnswerk zal worden opgericht. Vraag 5 
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en 5 zijn nu minder aan de orde. Hoewel dit nog kan veranderingen als er meer duidelijkheid is 
over de uitkomsten van het project rondom de coöperatie en dan met name haar 
aanjaagfunctie ten aanzien van de transformatie. 

3. Planning/vervolg 
Verdere ontwikkeling van de coöperatie 
De komende maanden zal duidelijk worden hoe een eventuele coöperatie wordt vormgegeven 
en wat haar verdere rol kan zijn binnen het sociaal domein. Daarbij zal ook zeker de 
aansluiting met de basisvoorzieningen, dus ook het welzijnswerk, aan de orde komen. De 
opzet van de coöperatie heeft zodoende ook invloed op de vernieuwing van het welzijnswerk. 
Het is verstandig om te wachten op duidelijkheid rond de opdracht van de coöperatie in de 
transformatie van het sociaal domein. Afhankelijk daarvan kan worden bezien of eigenstandig 
de doorontwikkeling van het welzijnswerk moet worden opgepakt of dat dit in de verdere 
uitwerking van de coöperatie en hun aansluiting van de basisvoorzieningen ligt. 

Verdere ontwikkeling van SWO 
Eén van de aanleidingen bij de vernieuwing van het welzijnswerk was de bestuurlijke situatie 
van SWO. Het bestuur was opgestapt en de nieuwe bestuursleden hadden aangegeven alleen 
voor een overgangsperiode een bestuurdersrol op zich te willen nemen. Nog steeds geven de 
huidige bestuursleden aan dat zij een tijdelijk bestuur vormen en dat er dus een andere 
oplossing zou moeten komen. Doch de termijn is de urgentie op dit moment niet meer zo 
groot. Het bestuur van SWO heeft aangegeven dat zij niet van plan zijn om binnenkort hun 
taken neer te leggen. Maar dat er op den duur, binnen een jaar, anderhalf jaar, wel 
duidelijkheid moet komen. Het bestuur van SWO wordt in haar werkzaamheden nog steeds 
begeleid door de heer Van Bussel, die hen ook bijstaat in de verdere opzet van de gesprekken 
met de inwoners. 

Termijn 
Het is nu de bedoeling dat er aan het einde van het jaar een uitvoeringsplan ligt, gekoppeld 
aan de ontwikkelagenda van de coöperatie, waarin de ontwikkeling van het welzijnswerk is 
vastgelegd. 

Duurzaamheid 
Mens: achterliggende gedachte bij de vernieuwing van het welzijnswerk en de transformatie in 
het sociaal domein is versterking van de zelfredzaam, de maatschappelijke participatie en 
talentontwikkeling van inwoners. 
Milieu: welzijnswerk draagt bij aan de sociale cohesie en de leefbaarheid in het dorp.. 
Markt: een goede samenwerkende basisstructuur kan bijdragen aan het afschalen van zorg en 
minder inzet van dure specialistische zorg. 

Draagvlak 
In de afgelopen maanden is geregeld met het bestuur van SWO en hun begeleider gesproken. 
Zij hebben zelf het mini symposium georganiseerd en zijn met het idee gekomen van de 
gespreken met de drie generaties. Organiseren van dit soort bijeenkomsten door SWO levert 
een goede respons op en geeft zicht op wat onder inwoners en organisatie leeft en waar zij 
zich voor in willen zetten. De gemeente kan daar, als medeorganisator/ondersteuner, ophalen 
van wat noodzakelijk is voor nieuw en/of aangepast beleid op het terrein van de 
welzijnsvernieuwing en het sociaal domein. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Uiteindelijke doel zal zijn dat welzijnsactiviteiten ondersteunend zullen zijn bij de andere in het 
sociaal domein werkzame organisaties. Uitgegaan wordt daarbij ook aan het zoveel mogelijk 
vraaggericht werken, de zelfredzaamheid en de eigen kracht van de burger. 

Financiële consequenties 
Niet aan de orde. 

Aanpak/uitvoering 
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Wanneer u zich kan vinden in het proces dat tot nu toe doorlopen is, de voorgenomen 
activiteiten en de aanpassingen ten opzichte van de startnotitie zal het proces op de voorstelde 
route doorlopen worden. Het voorstel is om dit collegevoorstel na uw instemming ter 
kennisname naar de raad en de adviesraad te sturen. 

Conclusie 
Ontwikkelen van vernieuwend welzijnsbeleid in Woudenberg kan niet zonder oog te hebben 
voorde ontwikkelingen binnen het sociaal domein en transformatieopdracht die daar ligt. Door 
SWO worden thans, in nauwe samenwerking met de gemeente, een aantal initiatieven 
voorbereid om inwoners te peilen over hun kijk op de ontwikkelingen binnen het sociaal 
domein en hun eventuele rol daarin. De uitkomsten daarvan zullen gebruikt worden voor de 
ontwikkeling van het uitvoeringsplan rondom het welzijnswerk. 
De ontwikkeling van de coöperatie, het betrekken van verschillende netwerkorganisaties daarin 
en de opdracht die zij straks mogelijk krijgen in de transformatie in het sociaal domein is van 
invloed op het proces dat wordt doorlopen rond de ontwikkeling van vernieuwend 
welzijnsbeleid. 

Communicatie 
Niet van toepassing 

Bijlage(n) 
geen 
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