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Voorwoord 

Met trots presenteren wij ons strategisch koersplan "Samen werken aan samenwerken...op 
weg naar participatie en actief burgerschap". 
Niet zoals gebruikelijk voor een termijn van 4 jaar, maar voor de duur van 3 jaar omdat de 
wereld om ons heen in rap tempo verandert en daarmee de houdbaarheidsdatum beperkt is. 
Dit koersplan zet de lijnen uit voor ons werk in de periode 2013-2015 en is tot stand 
gekomen door gesprekken met medewerkers, gemeente en externe partners. 
De veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en trends vormen de basis voor de 
speerpunten van de komende drie jaar. We hebben ook bewust gekozen voor deze termijn 
omdat we graag willen aansluiten bij het beleidsplan van onze partner en opdrachtgever, 
gemeente De Wolden: "samen in beweging”, WMO en volksgezondheidsbeleid 2012-2015 
en het daarvan afgeleide uitvoeringsprogramma. Daarnaast is de beleidsnota 
burgerparticipatie 2011 "investeren in betrokkenheid" een belangrijke onderlegger. 
Niet alleen om de klokken gelijk te zetten in de tijd maar we willen vooral graag laten zien dat 
we inhoudelijk een gezamenlijke, op partnership gerichte koers varen.  
De gemeentelijke beleidskaders en beleidsthema's zijn leidend geweest voor ons koersplan. 
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Inleiding 

Er waait een nieuwe wind door welzijnsland, aangewakkerd door Welzijn Nieuwe Stijl, de 
Kanteling en de WMO. Opvattingen over de rol van betaalde krachten en burgers 
verschuiven. De betaalbaarheid van ons zorgstelsel staat ter discussie en er is een pleidooi 
van duurdere vormen van zorgverlening door lichtere vormen van welzijn. 
Grote transities binnen de AWBZ, Jeugdzorg, de participatiewet en Passend Onderwijs 
liggen nog op de tekentafel maar zullen onze samenleving ingrijpend veranderen. Voor de 
kwetsbare burger wordt het nog lastiger om mee te doen. 
Ook Welzijn De Wolden (WDW) heeft met deze veranderingen te maken. Het traditioneel 
sociaal cultureel werk en de maatschappelijke dienstverlening heeft plaats gemaakt voor 
burgerschapsgerichte interventies, die doelgericht zijn en tot actief burgerschap en 
participatie leiden. Nieuw beleid heeft tijd nodig om zijn weg te vinden naar de praktijk.  
Deze beweging is door ons in gang gezet maar zal de komende jaren verder uitgerold 
worden. 
Onze medewerkers, management en bestuur staan voor de opdracht om op deze 
veranderingen antwoord te geven. Waar staan we voor, wat willen we bereiken en hoe doen 
we dit? Kunnen we de omslag maken naar innovatieve dienstverlening? 
Niet alleen beleven op papier maar vooral in de praktijk laten zien. Geen woorden maar 
daden! 
De grootste uitdaging zal zijn dat we onze organisatie klaar maken voor de toekomst, met als 
belangrijkste uitgangspunt: de burger centraal. 
 “Samen werken aan samenwerken”  impliceert dat WDW samen met onze inwoners, haar 
maatschappelijke partners en gemeente  de uitdaging aan gaat om te komen tot nieuwe, 
wellicht onorthodoxe samenwerkingsafspraken, die ons werk vernieuwende en verfrissende 
impulsen zullen geven. “Samen werken aan samenwerken" betekent het versterken van een 
integrale aanpak van wonen, welzijn, zorg, werk en onderwijs . 
Burgerkracht ontstaat niet vanzelf maar is een proces dat we gezamenlijk aangaan en 
waarin we met name onze inwoners geleidelijk in moeten meenemen Het vraagt van alle  
partijen dat ze elkaar weten te vinden, elkaar kennen om te komen tot een goed integraal 
aanbod. 
WDW weet dat voor een krachtige aanpak, participatie van alle burgers nodig is. In deze 
veranderende wereld moet WDW een juiste koers kiezen om kwetsbare burgers binnen 
boord te houden. De noodzaak voor verandering binnen WDW wordt gevoeld door 
medewerkers, vrijwilligers en andere stakeholders. 
Met dit koersplan nemen wij u mee in onze ambities. U maakt kennis met onze 
positiebepaling en onze koers naar de toekomst. Daarnaast is dit plan vooral een uitnodiging 
aan alle stakeholders van WDW: burgers, medewerkers, gemeente en ketenpartners 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Paul Leenaarts 
Directeur 
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Leeswijzer 

Dit koersdocument begint met een alleszeggend citaat van Hans van Ewijk, gevolgd door 
missie en visie en onze vijf centrale thema's aangevuld met enkele belangrijke 
uitgangspunten. Daarna nemen wij u mee in onze ambities en maken u deelgenoot van de 
doelen die we beogen met onze belangrijkste stakeholders. 
Voor de beschrijving van en de aansluiting met de gemeentelijke beleidskaders, trends en 
maatschappelijke ontwikkelingen verwijs ik u graag naar de bijlage. 
 

Onze koers 

"De kern van sociaal werk ligt eerder in sociaal functioneren dan in therapeutiseren 
en emanciperen; eerder in begeleiden dan in behandelen, eerder in leefbaarheid dan 
heelbaarheid, in verbindingen eerder dan verrichtingen, in ongelijke behandeling 
eerder dan gelijke behandeling. Dit past in het streven om van tweede lijn naar 
frontlinie te gaan en van professional naar burger." 
 
Prof. Dr. Hans van Ewijk 

 
Missie 
Wonen, welzijn en zorg zijn de drie belangrijkste ingrediënten om de inwoners van de 
Wolden te laten deelnemen aan de samenleving, in bijzonder als zij het niet meer op eigen 
kracht redden. Mensen in staat stellen, ondanks hun fysieke, verstandelijke, psychische en 
sociale beperking zo lang mogelijk in hun eigen wijk of dorp te kunnen wonen. 
We helpen en stimuleren  onze inwoners andere mensen te ontmoeten, mee te doen aan de 
gemeenschap en anderen te ondersteunen om zo de sociale cohesie te versterken en te 
vergroten en hiermee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de leefomgeving.  
 
Visie 
Met participatie en actief burgerschap willen we bereiken dat iedereen naar vermogen mee 
kan doen in onze gemeente, dat de maatschappij toegankelijk is voor iedereen, ongeacht 
sekse, leeftijd, religie, seksuele oriëntatie, etniciteit, handicap of sociaal economische status.  
 
Mensen hebben zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven, kennen hun eigen kracht en 
worden daar op aangesproken.  
We geven inwoners het vertrouwen om problemen of initiatieven zelf op te pakken.  
We bieden ruimte voor dit eigen initiatief en de eigen oplossingen, desgewenst met 
ondersteuning van de gemeente en/of professionele organisaties. Het eigenaarschap van en 
de verantwoordelijkheid voor het thema of idee wordt bij de inwoner of initiatiefnemer 
gelaten.  
We stimuleren dat inwoners meedoen of dat ze buurtgenoten, familie of vrienden helpen 
mee te doen die dat niet of minder kunnen. Leefbaarheid wordt het best gestimuleerd als 
iedereen in een wijk of dorp sociaal actief is en participeert in het welzijn van de omgeving. 
We gaan met inwoners het collectief (wijk, buurt, vereniging) versterken zolang hier de 
vermogens om te ondersteunen nog aanwezig zijn en niet pas helpen als deze vermogens 
zijn uitgeput. 
We stellen collectieve en/of individuele voorzieningen beschikbaar die inwoners 
ondersteunen om mee te doen aan de gemeenschap en het ontmoeten in die gemeenschap 
te bevorderen. 
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We gaan er van uit dat inwoners eerst zelf hun eigen mogelijkheden en netwerk hebben 
onderzocht en geactiveerd. Wanneer een situatie ontspoort of dreigt te ontsporen pakken we 
onze verantwoordelijkheid en trekken de regie op casusniveau volledig naar ons toe. 
We reageren op de vraag van inwoners. Wanneer een inwoner in het meedoen aan de 
samenleving belemmeringen ervaart, is er geen sprake meer van een verzekerd recht en 
zorgplicht, maar van een compensatieplicht. Bij een individuele aanvraag verschuift de 
aandacht van de gebruikelijke claimgerichte aanvraag en beoordeling naar een ruime 
probleemverkenning en het zoeken naar oplossingen op basis van maatwerk. De situatie van 
de inwoner is het uitgangspunt. De oplossing kan liggen in het eigen netwerk van de 
inwoner, in een individuele voorziening, collectieve voorziening en/of in een algemene 
voorziening.  
We leggen in dorpen en wijken verbindingen om te komen tot een sterk sociaal netwerk. 
Door kwetsbare burgers tijdig de juiste ondersteuning te bieden kan voorkomen worden dat 
zij in gespecialiseerde hulpverlening terechtkomen. Hierbij dient het welzijnswerk maar ook 
de zorg minder aanbodgericht te zijn en meer de eigen kracht van burgers aan te spreken. 
Ook de verbinding tussen de beide sectoren dient verbeterd te worden.  
We richten ons op zowel de zelfredzame burger die een bijdrage kan leveren aan de 
leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk/ het dorp als de kwetsbare burger die mede door 
de inzet van zelfredzame burgers naar meer zelfredzaamheid wordt gestimuleerd.  
 
Leidende thema's voor het uitdragen van onze visie zijn: 
 
1. Actief burgerschap, talentontwikkeling 
2. Voorkomen is beter dan genezen 
3. Inclusieve, zelfredzame samenleving 
4. Meedoen naar vermogen 
5. De kwetsbare burger 
 

 
De  vijf thema's nader belicht:  
 
1.  Actief burgerschap, talentontwikkeling 
WDW staat voor actief burgerschap en talentontwikkeling binnen het sociale domein. 
Traditioneel vindt in Nederland vrijwilligerswerk plaats in georganiseerd verband. Vrijwillige 
inzet in de eigen buurt is minder vanzelfsprekend, terwijl de behoefte daar toeneemt. Voor 
ons gaat actief burgerschap over het (mee)verantwoordelijk zijn voor en actief bijdragen aan 
een zorgzame leefomgeving. Hand- en spandiensten tussen buren, in de straat, op school. 
Of in andere verbanden, bijvoorbeeld een Maatjesproject of nieuwe vormen van 
steunstructuren. Of door vermaatschappelijking van bestaande verbanden, zoals de 
sportclub of de winkeliersvereniging.  
Talentontwikkeling richt zich zowel bij jeugd en jongeren als bij volwassenen op het 
ontwikkelen van eigen kracht. Door talentontwikkeling wordt het gevoel van eigenwaarde 
versterkt en worden competenties verworven die nodig zijn om een bijdrage te leveren aan 
de samenleving. Kortom: het aanboren van het aanwezige potentieel en de kracht in de 
(lokale) samenleving om onderlinge steun te organiseren. 
 
2.  Voorkomen is beter dan genezen 
WDW is ervan overtuigd dat betrokkenheid bij elkaar en de buurt leidt tot vroegtijdige 
signalering van dreigende onbalans, als die nog niet om zware maatregelen of oplossingen 
vraagt. Natuurlijk staat de vraag van de burger centraal, maar dat wil niet zeggen dat de 
professional pas in actie ‘mag’ komen als de burger daarom vraagt. 
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Daar waar signalen zijn dat de balans in gevaar is of er tekorten of problemen dreigen, wacht 
de medewerker van WDW niet af tot er een concrete vraag wordt gesteld, maar gaat er op 
af. Als het beter lukt om signalen snel op te pakken, verschuift de inzet van reageren op, 
naar preventie en preventieve interventie. 
 
3.  Inclusieve, zelfredzame samenleving 
WDW wil mede vormgeven aan een inclusieve samenleving, waaraan jong en oud  meedoet, 
ongeacht geloof, herkomst of tekorten. Een samenleving gericht op talenten in plaats van 
beperkingen, waarin iedereen volwaardig burger is. Mogelijkheden tot contact en ontmoeting 
met gelijkgestemden in plaats van gelijk beperkten. Ruimte om op eigen wijze mee te doen 
en zich in te zetten voor de samenleving. Ook mensen met een ondersteuningsvraag kunnen 
op een ander aspect een bijdrage leveren. Dan is het ook gemakkelijker om onderlinge steun 
te accepteren. Bij deze ontwikkelingen wordt van alle betrokkenen (klanten, vrijwilligers en 
professionals) een gezamenlijke inspanning gevraagd om nieuwe maatschappelijke 
activiteiten te ontwikkelen. 
 
4.  Meedoen naar vermogen 
Dit thema omvat maatregelen voor mensen met beperkingen, waardoor zij in redelijke mate 
kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Het gaat om mensen die beperkt 
zelfredzaam zijn maar die ook weer niet in grote mate zorgafhankelijk zijn. Mensen die een 
steuntje in de rug nodig hebben waardoor ze kunnen blijven deelnemen. Het gaat om 
begeleiding en ondersteuning in collectieve vorm maar ook om individuele voorzieningen, 
zoals woningaanpassingen, maaltijdvoorziening, dagbesteding, ouderenadvies, alarmering, 
vervoer, begeleiding bij zelfstandig wonen en maatjesprojecten. 
WDW staat voor sociale stijging voor iedereen die laag op de participatieladder staat en 
stappen omhoog kan en wil maken. Juist omdat zelfredzaamheid en participatie 
kernbegrippen zijn bij het verbeteren of handhaven van de kwaliteit van leven. Dit start met 
het doorbreken van afzijdigheid of isolement. Het uiteindelijke doel van de 
participatieladder is economische participatie. WDW zet daar nadrukkelijk maatschappelijke 
participatie naast. Voor mensen voor wie arbeidsparticipatie nog niet haalbaar is, is het een 
leerzame tussenstap. Voor mensen zonder zicht op arbeidsparticipatie is het een zingevend 
alternatief. Maar ook voor mensen die wel een (betaalde) baan hebben is het een 
inspirerende aanvulling. Dat is nu net de kern van sociaal burgerschap. 
 
5.  De kwetsbare burger 
Centraal staan de kwetsbare burgers en de ondersteuners in hun directe omgeving 
(mantelzorgers en vrijwilligers). Met kwetsbare burgers bedoelen we mensen die behoefte 
hebben aan ondersteuning op het snijvlak van zorg, welzijn en wonen, bijvoorbeeld vanwege 
beperkingen op lichamelijk, zintuiglijk, verstandelijk gebied of vanwege psychosociale of 
psychiatrische problemen. Mantelzorgers kunnen overigens in hun zorg voor hun kwetsbare 
naaste(n) zelf ook kwetsbaar worden, wanneer zij overbelast raken. 
Dit thema omvat maatregelen voor mensen die aan de rand van de samenleving staan en 
opnieuw de kans krijgen om deel te nemen. Deze zorg is meestal nodig voor mensen in Multi 
probleemsituaties. Er spelen vaak psychische problemen, verslaving, verwaarlozing, huiselijk 
geweld, schulden, dakloosheid of dreigende huisuitzetting (OGGZ). 
 
Met de thema's aan het werk 
Met deze vijf thema's werkt WDW aan het welbevinden van burgers. Het is onze ambitie om 
daarin tot een kenniscentrum uit te groeien dat een juiste balans weet te vinden tussen 
individuele en collectieve oplossingen, tussen formele en informele steunstructuren, tussen 
vraaggericht werken en proactief handelen.  
Naast de bekende acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl (zie bijlage pag.13) wil WDW graag 
de focus leggen op de volgende uitgangspunten: 
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 Wederkerigheid. 

 Zorg voor vrijwilligers 

 Co creatie 

 Eén gezin, één plan, één hulpverlener 
 

Wederkerigheid 
WDW is zich sterk bewust van de grenzen aan de maakbaarheid van de samenleving. Een 
belangrijke succesfactor voor het bevorderen van sociaal burgerschap is het principe van 
wederkerigheid. Niet zo zeer in een directe koppeling van dienst en wederdienst, maar in de 
vorm van solidariteit en sociale inbedding: op elkaar kunnen rekenen als het nodig is en in  
de buurt is WDW als geen andere organisatie in staat om vorm te geven aan 
wederkerigheid. De rol van WDW  is daarin een tweezijdige: het aanjagen en mogelijk 
maken van een grote variatie aan vormen van inzet, maar ook ervoor zorgen dat inzet 
zichtbaar wordt, bekend is en wordt gewaardeerd. Net zoals participatie doel en middel is, 
kan dat ook worden gezegd van sociale samenhang in een buurt. Wanneer wijkbewoners 
elkaar kennen is het vragen en bieden van ondersteuning veel gemakkelijker. Vraag en 
aanbod ontmoeten elkaar eerder. Vraagverlegenheid en aanbodverlegenheid kunnen eerder 
worden weggenomen. Medewerkers van WDW leren mensen op een andere manier naar 
hun eigen buurt te kijken en te zien wat nodig is, maar ook wat de krachtbronnen zijn en hoe 
die te benutten. Het participeren dicht bij huis levert zo ook een grote impuls aan de 
leefbaarheid van de buurt. 
 
Zorg voor vrijwilligers 
Het stimuleren van informele oplossingen vraagt om nieuwe vormen van organisatie en het 
ondersteunen van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. WDW heeft de ervaring dat vrijwilligers 
bereid en in staat zijn om, aansluitend bij motivatie en interesse, een grote diversiteit aan 
taken uit te voeren, mits de zaken er om heen goed zijn geregeld. 
Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend en kan verantwoordelijk werk omvatten. Vrijwilligers willen 
daarom graag dat er een vangnet is. Zij willen ergens terecht kunnen met vragen en 
onzekerheden en ze willen dat de continuïteit is gegarandeerd als ze uitvallen. En vooral: zij 
willen het graag goed doen, dus als dat nodig is ook scholing ontvangen. Kortom: als 
vrijwilligerswerk de kurk wordt waar het sociale domein op drijft, moet die kurk goed worden 
gefaciliteerd. En dat is bij uitstek de opdracht van WDW. 
 
Co creatie 
Samenwerken in allerlei verbanden is de natuur van WDW. Maar co creëren gaat wat WDW 
betreft verder. Co creatie staat voor samen ontwerpen en ontwikkelen. Samen bouwen aan 
sociaal burgerschap. Natuurlijk allereerst met bewoners in buurten en wijken. WDW ziet de 
burger niet alleen als klant, maar steeds meer als co creator. Of dat nu is in de rol van 
vrijwilliger, initiator van een burgerinitiatief of zelfs opdrachtgever; de rol van burgers 
verschuift van (alleen) consument naar producent van hun eigen voorzieningen. 
Vanzelfsprekend is daarnaast het samenwerken met ketenpartners van 
het grootste belang om te komen tot een sluitende aanpak rond kwetsbaarheid. Juist omdat 
kwetsbaarheid in veel gevallen veroorzaakt wordt door een stapeling van problemen, 
belemmeringen of beperkingen. Goede duurzame oplossingen vragen om de inzet van 
elkaars expertise en netwerken en het maken van arrangementen op maat, 
waarin de resultaten die de klant wil bereiken centraal staan. Dat betekent goed afstemmen 
binnen de keten en soms ook ‘het aan elkaar durven overlaten’. En als het nodig is buiten de 
gebaande paden durven lopen. 
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Eén gezin, één plan, één hulpverlener 
Eén gezin, één plan, één hulpverlener is een absolute voorwaarde om goede ketenzorg te 
kunnen bieden aan jeugdigen en het gezin waarin zij leven. Samen met andere organisaties 
vormt het AMW de toegangspoort naar het Centrum Jeugd en Gezin. We zijn kernpartner in 
de toekomstige jeugdzorg en nemen deel aan zorgarrangementen. 
We maken gebruik van moderne methodieken als Eigenkracht Conferenties, Familyzorg en 
Signs of Safety. 
Voor het AMW is samenwerking met andere organisaties van wezenlijk belang. Juist ook 
omdat onze deur voor iedereen open staat. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen de juiste 
zorg krijgt, ook als we deze niet zelf kunnen bieden. Als het nodig is maken we even graag 
afspraken met andere hulpverleners en instanties. 
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Onze ambities  

Doorgroeien naar een kwalitatief hoogwaardige welzijnsonderneming, 
gericht op burgerkracht en een spilfunctie in het sociale netwerk in onze 
werkgebied. 
 
Door de inzet van WDW zal de missie in de komende 3 jaren daadwerkelijk dichterbij 
gekomen zijn. Dat betekent dat via ons méér mensen daadwerkelijk zijn gaan participeren, 
mensen hun mogelijkheid verbeterd hebben en daar optimaler gebruik van maken en de 
betrokkenheid van mensen op elkaar is versterkt. De bijdrage van WDW in de verbetering 
van welzijn van de bewoners zal zichtbaar zijn in toegenomen deelnamecijfers en uit 
klanttevredenheidsonderzoeken. 
 

Op weg naar een gedeeltelijke en gefaseerde verzelfstandiging van de 
twee dorpshuizen. 
 
WDW heeft in maart 2013 een visie nota geschreven, " Op weg naar duurzame 
verzelfstandiging van de dorpshuizen", waarin inwoners worden uitgedaagd en meegenomen 
in het proces om de dorpshuizen in eigen beheer te gaan exploiteren. Dit proces is in gang 
gezet en in 2015 moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn. 
 

Een op innovatie- en resultaatgerichte organisatie. 
 
WDW moet kunnen aantonen dat wat ze doet effectief is; dat ze opdrachten succesvol 
uitvoert. Daarnaast is er een toenemende vraag om ook inzichtelijk te maken dat ons werk 
maatschappelijk en financieel wat oplevert. 
Inzicht in de effecten en het rendement van onze inspanningen versterkt onze positie. Zowel 
tegenover samenwerkingspartners in het sociale domein, als bij de overheid die beleid en 
bezuinigingskeuzes maakt. Maar ook voor onze professionals om te zien of ze succes 
hebben. En niet in de laatste plaats voor de personen op wie de interventies gericht zijn: de 
doelgroep. 
Zoals gezegd bieden de transities voor WDW nieuwe kansen. Dit zal tot uiting komen in onze 
zorg- en dienstverlening, bijvoorbeeld door innovatieve zorgarrangementen al of niet in 
samenhang ontwikkeld en aangeboden met onze netwerkpartners. 
 
WDW is een professionele organisatie en levert meetbare en zichtbare resultaten af. 
Medewerkers werken hier systematisch aan en handelen doelbewust. Werkzaamheden die 
voortvloeien uit de opdrachten worden zoveel als mogelijk SMART (Specifiek-Meetbaar-
Resultaat-Tijdgebonden) beschreven. Periodiek (per kwartaal) wordt aan opdrachtgevers 
verantwoording afgelegd over de voortgang van de werkzaamheden. Naast deze verticale 
verantwoording willen we ook graag onze behaalde resultaten bespreken met onze 
bewoners (horizontale verantwoording) 
De organisatie toets de kwaliteit van haar dienstverlening met de “Plan-Do-Check-Act” cyclus 
zoals vastgelegd in de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg (HKZ). 
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Investeren in onze medewerkers. 
  
WDW zal investeren in het versterken van een vraaggericht, vindplaatsgericht en flexibel 
aanbod. Samen met onze ketenpartners uit de regio (Hoogeveen en Meppel) willen we de 
mogelijkheden bekijken om tot een gezamenlijke professionalisering van onze medewerkers 
te komen. 

 
Investeren in nieuwe samenwerkingsverbanden met een centrale rol 
voor frontline teams. 
 
Effectief welzijnsbeleid kan alleen worden uitgevoerd in lokale netwerken. De missie van 
WDW is niet veelal zelfstandig uit te voeren. Natuurlijk worden producten en diensten 
aangeboden, maar zelden staan deze geheel op zichzelf. Meestal is voor een duurzaam 
resultaat ook actie op andere beleidsterreinen nodig. In toenemende mate worden producten 
en diensten ook geleverd in samenwerkingsverbanden of strategische allianties. 
De afhankelijkheid van een goede samenwerking lijkt in eerste instantie misschien een punt 
van kwetsbaarheid voor de organisatie. De resultaten van het werk van WDW zijn immers 
deels afhankelijk van de inzet van anderen. Wanneer echter beseft wordt dat deze 
afhankelijkheid wederzijds is, dan vormt het feit dat deze zich ten aanzien van alle 
maatschappelijke partners manifesteert juist een punt van kracht. 
  
WDW wordt een speler in de lokale netwerken waarvan ook anderen afhankelijk zijn.  
De samenwerking met lokale partners is essentieel en vraagt een vertaling op alle niveaus 
Samenwerking op uitvoeringsniveau in activiteiten en projecten, samenwerking op tactisch 
niveau, inwerkplannen en afspraken en samenwerking op strategisch niveau in 
beleidskeuzes en bestuurlijke overeenkomsten.  
De gemeenten De Wolden en Hoogeveen kennen inmiddels verregaande samenwerking op 
ambtelijk niveau. Goed voorbeeld doet volgen. Wij willen dan ook graag onderzoeken hoe 
we met onze collega's uit Hoogeveen tot een intensievere samenwerking kunnen komen. 
 
Elk niveau van samenwerking vraagt ook zijn eigen instrumenten. Traditioneel is het 
welzijnswerk sterk in netwerken op uitvoerend niveau en minder goed in de netwerken op 
tactisch en strategisch niveau. In elk werkgebied zal WDW in de komende jaren gericht 
werken aan het versterken van samenwerkingsrelaties met de maatschappelijke partners en 
met hun op alle niveaus verbintenissen aangaan. 
 
Frontline teams 
Onze frontline professionals zijn in de lokale gemeenschap geworteld. 
Méér dan we nu gewend zijn. Onze beroepskrachten zitten soms achter hun bureau maar 
werken meestal op straat, in dorpshuizen of andere collectieve accommodaties. Bij hen 
binnenlopen volstaat. Ze komen ook bij mensen thuis, voeren gesprekken of stellen op een 
andere manier een diagnose. Ze verhelderen ingewikkelde en achterliggende vragen en 
ieders eigen mogelijkheden. Pakken signalen op en maken een plan voor het hele 
huishouden. Alle problemen aangepakt, stap voor stap geordend. Zonder ingewikkelde 
indicatietrajecten. 
De basisprincipes zijn preventie, zelfmanagement, zorgcoördinatie in één hand én 
eigenaarschap van het totaalresultaat. Specialisten in zorg, financiën, opvang of wonen 
haken aan. Hun expertise wordt ingevlogen om onderdelen van problemen op te lossen.  
Niet het medische probleem staat centraal. Wel het welzijn en de zelfstandigheid van 
betrokkenen. 
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WDW wil investeren in het opzetten van deze integrale teams met als doel om de buurt te 
versterken, mensen bij elkaar te brengen en initiatieven te stimuleren. De andere belangrijke 
opdracht is dat er minder een beroep gedaan wordt op de (kostbare) tweedelijnszorg.  
Dat doen we door de mogelijkheden in de nulde- en eerstelijnshulpverlening te vergroten (zie 
pag.15) 
 

Bevorderen van de flexibiliteit. 
 
WDW wil als organisatie flexibel op veranderingen in kunnen spelen. Het volume van de 
werkzaamheden en het karakter van de uitvoering wordt variabel en tijdelijk. De organisatie 
moet in staat zijn zich op de veranderende omstandigheden aan te passen. Minder 
structureel en vaker projectmatig werken is de toekomst. In de formatie moet evenwicht 
gevonden worden in de continuïteit, die nodig is voor een kwalitatief goede bedrijfsvoering en 
flexibiliteit voor een op de vraag passende formatie. Met medewerkers, die breed inzetbaar 
zijn op verschillende terreinen, die projectmatig worden ingezet, daarbij aangevuld met 
tijdelijke krachten, wordt aan deze verwachting voldaan. 
 

Verbeteren van de communicatie en PR.  
 
Alle medewerkers van WDW kennen onze missie en visie en dragen deze enthousiast uit in 
het dagelijkse werk. Wij weten waarvoor wij staan, wat we doen en wat je aan ons hebt. Wij 
zijn onze eigen ambassadeurs. 
WDW  erkent de noodzaak van systematische en eenduidige interne en externe 
communicatie. Wij werken de komende jaren intensief aan een positief intern 
communicatieklimaat. Dit doen we door belangrijke formele informatie via de 
managementlijnen binnen de organisatie te bundelen en te verspreiden. Het gaat hier om de 
informatie over de missie en visie van WDW en over de samenhang tussen werksoorten.  
Wij vieren kleine en grote successen in de teams en in interne en externe media. 
De interne communicatie is open en eerlijk en biedt mogelijkheden om mee te denken en te 
beslissen. 
 
De externe communicatie van WDW is gericht op het verkrijgen van de juiste beeldvorming. 
WDW is het eerste aanspreekpunt in de wijk en je kunt op ons rekenen. De doelgroepen 
voor externe communicatie zijn hiermee bepaald; dit zijn de bewoners in de wijken waar 
WDW actief is, de samenwerkingspartners en de financiers van WDW.  
Wij brengen periodiek berichten over ons werk naar buiten, zowel schriftelijk als mondeling 
tijdens gesprekken met partners en financiers. 
Naast de gebruikelijke communicatie met klanten en vrijwilligers bouwt WDW systematisch 
aan het contact met onder andere raadsleden. Wij nemen daarin zelf het initiatief en wij 
kennen de politieke (vierjaren)cyclus en de politieke gevoeligheden. Er wordt regelmatig 
informeel overlegd met de politiek zonder vaste agenda zodat mensen uit de 
“vergadersetting” blijven. Daarnaast worden er regelmatig werkbezoeken georganiseerd 
waarbij gemeente en bedrijven een kijkje in de keuken gegund worden. Regelmaat in de 
informatievoorziening vergt een ijzeren discipline maar werkt goed. Daarbij is het belangrijk 
om niet alleen met cijfers te werken maar vooral ook met verhalen en beelden. 
Het resultaat van heldere externe communicatie is een open en positieve beeldvorming bij 
(keten)partners, financiers en burgers, die gestoeld is op onze prestaties. Hiermee bouwt 
WDW  een stabiele positie op de in de regio 
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Onze stakeholders 

WDW ziet de volgende groepen stakeholders: burgers, medewerkers, opdrachtgevers en 
maatschappelijke partners. Daarbij gaat het veel meer om het aanduiden van een rol, dan 
om een eenduidige groep. De traditionele rolverdeling tussen burgers, 
(professionele) organisaties en gemeente verandert. Burgers als stakeholdergroep zijn 
vooral de burgers die gebruik maken van onze dienstverlening, maar burgers die zij aan zij 
met ons meewerken aan het uitvoeren van onze dienstverlening zien wij als 
medewerkers. Opdrachtgevers en financiers zijn meestal overheden en soms 
maatschappelijke partners. Bij een terugtredende overheid is het denkbaar dat ook (een 
coöperatie van) burgers in de toekomst de rol van opdrachtgever vervult. 
 
Burgers 
De kern in de visie van WDW, heeft te maken met (beoogd) maatschappelijk effect. Wat 
maatschappelijk gezien wordt nagestreefd, is echter niet altijd wat burgers in eerste instantie 
willen. “Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Waarom (mee-) werken aan eigen 
kracht-oplossingen als er (nu nog) institutionele voorzieningen voorhanden zijn?”  
WDW realiseert zich dat onze aanpak de waardering van burgers voor de prestaties van 
WDW onder druk kan zetten. Toch moeten en willen we deze weg inslaan, juist omdat deze 
aanpak resultaten oplevert, die op de langere termijn beter en duurzamer zijn. En natuurlijk 
ook omdat het huidige voorzieningenniveau van de verzorgingsstaat zal verminderen. 
 
onze doelen: 
 
• Burgers vinden de werkwijze van WDW effectief en motiverend 
• Burgers bewaken het evenwicht voor zichzelf en hun omgeving 
  en signaleren (dreigende) onbalans 
• Burgers benutten kansen om te groeien op de participatieladder 
  (vrijwillig dan wel verplicht) 
• Burgers ervaren sociaal burgerschap als zinvol. Sociaal burgerschap 
  komt voort uit eigen ervaring, affiniteit en/of nabijheid 
• Burgers ervaren dat de fysieke, sociale en/of pedagogische kwaliteit 
  van de buurt of woonomgeving merkbaar is verbeterd 
• De participatie van kwetsbare burgers in de eigen omgeving 
  is duidelijk toegenomen 

Medewerkers 
Alle medewerkers, vrijwilligers en professionals, zijn belangrijke stakeholders van WDW 
Het is voor ons vanzelfsprekend om medewerkers zo te ondersteunen en te faciliteren dat zij 
hun werk goed kunnen doen. De uitdaging is om met elkaar, professionals en vrijwilligers, 
nieuwe vormen van samenwerking te ontwikkelen en te faciliteren. Voor WDW  zijn de 
medewerkers degenen die het beleid als eerste beoordelen op doelmatigheid. Daarom willen 
we medewerkers intensief (blijven) betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van beleid en 
het uitvoeren daarvan. 
 
onze doelen: 
 
• Medewerkers ervaren hun nieuwe rol als effectief en onderscheidend 
• Medewerkers beschikken over de relevante competenties, zij ervaren 
  ruimte om die optimaal in te zetten en weten deze op inventieve wijze 
  te benutten 
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• Medewerkers weten kracht-  en hulpbronnen te mobiliseren en te combineren tot nieuwe            
 (waar mogelijk te verzelfstandigen) steunsystemen 
 
Maatschappelijke partners 
Naast de burger en de gemeente is er nog een belangrijke groep van stakeholders: onze 
partners in de verschillende ketens. 
WDW kiest voor samenwerken op alle niveaus, van strategisch tot en met operationeel. Wij 
zijn ervan overtuigd dat burgers het beste zijn geholpen met een eenduidige en integrale 
aanpak, vanuit een multidisciplinair verband, waarin wordt gewerkt volgens de eigen kracht 
benadering. Door haar verankering in de lokale samenleving kan WDW de verbindende 
schakel zijn tussen burgers en organisaties in het komen tot en realiseren van één plan, ook 
bij verschillende interventies naast elkaar. 
 
onze doelen: 
  
• Ketenpartners kunnen en willen met WDW een sluitende aanpak 
  ontwikkelen en realiseren voor kwetsbare burgers. Hierdoor krijgt het 
  werken met de verantwoordelijkheidsladder (de Kanteling) in de praktijk 
  handen en voeten en wordt tegelijkertijd de kwaliteit van de sociale 
  omgeving verbeterd 
• Ketenpartners ervaren WDW als een betrouwbare partner, die het 
  samenwerken op effectieve en efficiënte wijze weet vorm te geven 
  met respect voor elkaars expertise 
• Ketenpartners zien nut en noodzaak van het aangaan van (thematische) 
  bondgenootschappen met als doel beleidsontwikkeling en vernieuwing 
  van de aanpak van vraagstukken in het sociale domein. 

 
Opdrachtgevers 
Ondanks verwachte wisselingen in rollen is en blijft de lokale overheid onze belangrijkste 
opdrachtgever en financier van WDW. De gemeente De Wolden stelt de kaders op volgens 
analyses en beleid die door gemeente en WDW  worden gedeeld, zowel inhoudelijk als 
financieel. Hierdoor wordt het ondernemerschap van WDW aangewakkerd. 
 
onze  doelen : 
 
• Gemeente betrekt WDW als inhoudelijk en procesexpert 
  vroegtijdig bij beleidsprocessen rond participatievraagstukken 
• WDW weet haar (nieuwe) werkwijze op concrete en inzichtelijke 
  wijze te verbinden aan de doelstellingen van de transities AWBZ, 
  Jeugdzorg en Participatiewet 
• Het aantal informele steunsystemen, en de mate van vrijwillige 
  inzet voor sociale en/of maatschappelijke vraagstukken is 
  beduidend toegenomen 
• WDW weet naast sociale ook economische, educatieve en 
  andere hulpbronnen te betrekken bij het opzetten en 
  onderhouden van steunstructuren 
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Bijlage I De gemeentelijke kaders 

Ons welzijnswerk staat niet op zichzelf maar wordt vorm gegeven aan de hand van de 
gemeentelijke beleidskaders, vertaald naar 10 thema's, waarbij op steeds meer 
beleidsterreinen gezocht wordt naar regionalisering.  
In samenspraak met onze gemeente willen we onderzoeken hoe we tot een verdere 
clustering kunnen komen van maximaal vijf thema's . Dit is onderwerp van gesprek in het 
programma "de klokken gelijk", waarin we tevens  toewerken naar een verdere verbetering in 
de afstemming met onze gemeente.  
 
De 10 thema's zijn: 
 
1. Gezonde leefstijl 
2. Sociale samenhang en leefbaarheid 
3. Preventieve ondersteuning jeugd en ouders/verzorgers                       
4. Informatie, advies en cliëntondersteuning 
5. Mantelzorgondersteuning en vrijwillige inzet in de zorg 
6. Vrijwillige inzet gericht op participatie 
7. Toegankelijke zorg en gezond van geest 
8. Compenseren 
9. Opvang en huiselijk geweld 
10. OGGZ en maatschappelijke opvang 
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Bijlage II Trends en maatschappelijke ontwikkelingen 

Veranderende rolverdeling 
De rode draad in alle ontwikkelingen is dat de rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke 
organisaties en de overheid in het brede sociale domein aan het veranderen is. De oorzaken 
hiervan zijn de zich terugtrekkende overheid, de bezuinigingen en de decentralisatie van 
bevoegdheden van hogere naar lagere overheden. Dit laatste vertaalt zich vooral in de 
initiatieven van het kabinet, de VNG en andere om te komen tot een meer professionele en 
doeltreffende dienstverlening in de jeugdzorg, het re-integratiedomein en de welzijnssector. 
Steeds nadrukkelijker is hierbij aan de orde dat inwoners een eigenstandige 
verantwoordelijkheid dragen voor leef- en samenlevingsomstandigheden. Als mensen 
verantwoordelijk zijn, moeten zij sterk genoeg zijn om die verantwoordelijkheid te dragen. 
Maatschappelijke organisaties bieden hulp waar de eigen mogelijkheden van burgers 
tekortschieten en ondersteunen burgerinitiatieven.  
De veranderende inzichten en de noodzaak tot versobering vormen volgens ons samen het 
momentum om in hoog tempo over te gaan tot herinrichting van het sociale domein.  
 
De WMO 
De WMO is gestoeld op de collectieve (versterken sociale samenhang) en individuele 
ondersteuning (individuele voorzieningen en hulp).  
 
In essentie gaat het om drie kernopdrachten aan het lokale niveau:  
 zorg voor de jeugd 
 zorg voor kwetsbare burgers  
 zorg voor leefbaarheid en veiligheid  
 
De kanteling 
De Kanteling beoogt de uitvoering van de WMO niet langer te baseren op de beschikbare 
voorzieningen, maar op de behoeften. Maatwerk moet beperkingen compenseren. De burger 
wordt niet langer gevraagd welke voorziening hij wenst, maar wordt uitgenodigd het op te 
lossen probleem te beschrijven. Op basis daarvan vindt een gesprek plaats en wordt advies 
uitgebracht over de oplossingsrichting. Deze transitie vraagt een omslag in het denken van 
de gemeente en de welzijnsinstelling, maar zeker ook van de burger. Want die is in de loop 
der jaren gewend geraakt een recht op zorg of ondersteuning te kunnen claimen en met 
minder geen genoegen te nemen. Mensen mogen niet langer denken in rechten en claims, 
maar in resultaten. Alleen dan kan op een goede manier invulling worden gegeven aan het 
compensatiebeginsel van de WMO. 
 
Welzijn Nieuwe Stijl 
Een versnelling en inhoudelijke verdieping van dit proces wordt ingegeven door het landelijke 
stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl 
 
Welzijn Nieuwe Stijl kent drie hoofddoelstellingen: 
 

 Gemeenschappelijker: lokale maatschappelijke agenda in dialoog met lokaal bestuur en 
maatschappelijke organisaties 

 Professioneler/effectiever: niet sturen op producten maar op resultaten en waar mogelijk 
op maatschappelijke effecten 

 Effectiever: uitstel van dure voorzieningen, aanbieden van collectieve arrangementen, 
versterken zelfregulerend vermogen van de burger, meer samenwerking van aanbieders 
en acht bakens: 
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 Ontdek de vraag achter de vraag 

 Vertrek vanuit de eigen kracht van de burger 

 Wacht niet af, ga er direct op af 

 Zoek een nieuw evenwicht tussen formeel en informeel 

 Vind een doordachte balans van collectief en individueel 

 Ga integraal te werk 

 Werk niet vrijblijvend maar resultaatgericht 

 Geef ruimte aan de professional 
 
 
De welzijnswerker Nieuwe Stijl 
De welzijnswerker Nieuwe Stijl voldoet aan nieuwe kwaliteitskenmerken: 
 

 Versterken van de eigenkracht 

 Afgaan op de vraag 

 Binden en verbinden 

 Signaleren en agenderen 
 
De nieuwe opgave is maatwerk, zoveel mogelijk met de burger besproken “aan de 
keukentafel”, voortbouwend op eigen competentie en nabije hulpbronnen.  
De sleutel ligt in handen van de professionals en vrijwilligers in de frontlinie, die hun werk 
dicht doen bij de burger en samen met de burger. Ze werken aan nieuwe verbindingen 
tussen participatie, zelfredzaamheid en zorg. Ze verbinden het formele en informele, 
collectieve voorzieningen en individuele hulp 
Onze werker maakt de omslag  van “doen” naar “leren doen”. Problemen in een vroegtijdig 
stadium signaleren, inzetten op nabije, simpele oplossingen in de eigen omgeving. Het 
aanmoedigen van initiatieven van burgers die iets voor elkaar willen betekenen. 
Onze werkers zijn generalisten die kunnen aansluiten bij burgerinitiatieven, maar die, daar 
waar nodig, ook maatwerk kunnen leveren. Zij werken zeker ook vanuit hun eigen specifieke 
deskundigheid omdat ze de doelgroepen kennen.  
 
Individualisering 
In het sociale domein is sprake van verdergaande individualisering en segregatie. 
Mensen leven langer en vaker alleen. Het eigen belang gaat voor. Deze ontwikkeling van 
afzondering en sociale scheiding gaat door en zet de informele netwerken onder druk. 
Tegelijkertijd is er ook een toenemend tegengeluid: meer bewonersinitiatieven en meer 
behoefte aan lokale samenleving. 
 

Economische crisis 
De economische crisis heeft grote sociale gevolgen. Er zijn minder banen en de 
werkloosheid neemt toe. Mensen komen in financiële problemen waarbij vooral de 
kansarmen nog kansarmer worden. Dit heeft direct effect op de leefbaarheid en veiligheid in 
wijken.  
De economische crisis heeft invloed op het sociaal beleid dat gemeenten gaan voeren. Zij 
moeten bezuinigen en doen dat ook op maatschappelijke welzijnsdiensten. 
WDW staat voor de opgave om in 2015 een bezuiniging van 20% te realiseren.  
De bezuinigingen vragen om ondernemerschap, heroriëntatie en aanboren van nieuwe 
markten. 
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Demografische ontwikkelingen 
Demografische trends hebben zowel invloed op het wonen, het welzijn als de zorg. Moet er 
bijvoorbeeld in de toekomst extra gebouwd worden voor jongeren of ouderen? En zal de 
vraag naar zorg in de toekomst bijvoorbeeld toenemen doordat er een vergrijzing optreedt? 
Een toename van ouderen betekent een stijging van de zorgvraag, terwijl het arbeidsaanbod 
de komende jaren juist zal afnemen.  
Demografische ontwikkelingen die effect hebben op het WMO- en volksgezondheidsbeleid 
en die ook in De Wolden spelen zijn ontgroening (minder aanwas van jongeren), dubbele 
vergrijzing (de groep ouderen wordt steeds groter en ouder) en krimp (de totale bevolking 
neemt af). 
Om de juiste oplossingen te vinden voor krimp en vergrijzing is een hechte samenwerking 
nodig tussen de dorpen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. 
(zie ook: Krimp & Kracht, de nieuwe realiteit in Drents perspectief, Stamm cmo, 2011) 
 
Terugtredende overheid 
De overheid wordt kleiner en treedt steeds meer terug. De burger wordt gestimuleerd meer 
hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Tegelijkertijd wil de overheid dat mensen de 
aansluiting met  maatschappij niet verliezen en meedoen. Burgers helpen elkaar via 
mantelzorg en vrijwilligerswerk. De roep om vrijwillige inzet neemt toe, terwijl steeds minder 
mensen vrijwilligerswerk (gaan) doen.  
Zowel de landelijke als gemeentelijke overheid steken in op preventie om de hoge 
zorgkosten in te dammen.  
 
Integrale aanpak 
Een andere trend is de toenemende vermenging van branches in het sociale domein. De 
branches welzijn, onderwijs, sport, zorg, wonen, werk, inkomen en veiligheid zijn steeds 
minder afgebakend. Er wordt meer samengewerkt, maar taken worden ook overgenomen. 
Een integrale aanpak waarin een keten wordt gevormd om dienstverlening optimaal te laten 
verlopen is noodzakelijk. Voorbeelden zijn de Brede school, Sociaal Team en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin.  
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Bijlage III De transities 

De komende twee jaar worden de gemeentes geconfronteerd met drie grote transities. 
Deze stelselwijzigingen zijn ingegeven om het beroep op zorg en (inkomens) ondersteuning 
te verminderen. Zowel vanwege de financiële druk, als vanuit de overtuiging dat mensen er 
sterker van worden als ze de regie over hun eigen leven hebben en geen of zo min mogelijk 
een beroep hoeven te doen op de overheid. Daar waar ondersteuning nodig is, willen de 
gemeenten dat deze dichtbij de burger en laagdrempelig ingevuld wordt. De 
stelselwijzigingen bieden op het oog grote mogelijkheden tot een integrale aanpak. 
Daarbij wordt het denkmodel gehanteerd van nulde, eerste en tweede lijn.  
De nulde lijn is de natuurlijke omgeving van mensen in al haar facetten, dus het eigen 
sociale netwerk, maar ook verenigingen, scholen en de buurt. De eerste lijn zijn de 
algemene voorzieningen in gemeenten die direct voor iedere inwoner toegankelijk zijn, zoals 
de huisarts en het maatschappelijk werk. Bij de tweede lijn gaat het om de voorzieningen 
die niet vrij toegankelijk zijn, een inwoner heeft hiervoor altijd een beschikking (voor 
bijvoorbeeld huishoudelijke hulp) of verwijzing (voor bijvoorbeeld specialistische zorg) nodig. 
 
Een ontwikkeling die raakt aan de transities bij de gemeente is de invoering van 
en de bezuinigingen op passend onderwijs. Passend onderwijs vraagt om meer 
afstemming tussen gemeenten en de samenwerkingsverbanden uit het primair, 
voortgezet en speciaal onderwijs. 
 
1. Transitie AWBZ 
Begeleiding,dagopvang en persoonlijke verzorging  van mensen met een beperking worden 
overgeheveld naar gemeentes om participatie in de eigen omgeving te bevorderen.  
De transitie van de AWBZ-functies dagbesteding en begeleiding naar de gemeentelijke Wmo 
is in volle gang. In 2014 vallen alle cliënten die dit nodig hebben onder de Wmo. 
De overheveling van de AWBZ-functies heeft forse gevolgen voor welzijnsorganisaties. Meer 
dan voorheen zal de focus van het werk komen te liggen op kwetsbare burgers. 
Ook bij het zoeken naar oplossingen voor complexe vragen is het uitgangspunt: wat kan men 
wel, inzet van eigen kracht en de eigen sociale omgeving. Welzijn ontwikkelt nieuw aanbod 
voor deze nieuwe groepen en werkt  nauwer samenwerken met andere maatschappelijke 
organisaties. Hier liggen voor ons nieuwe uitdagingen. 
 
2. Transitie van de jeugdzorg  
Deze operatie betreft het geheel van de jeugdzorg: de jeugdzorg die nu een 
verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van het 
ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport , de jeugd-ggz die onder de 
Zorgverzekeringswet valt, de zorg voor lichtverstandelijk 
gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 
Probleemgezinnen in een gebrekkig pedagogische context, schakelen vroeg of laat 
professionele hulpverlening in. Dat leidt tot afhankelijkheid van professionals. 
Laagdrempelige ‘vroeghulp’ vanuit de nabije sociale omgeving – thuis, school, familie, en 
buurt – wordt onvoldoende benut. 
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 3. De participatiewet 
In deze wet zullen de Wet werk en bijstand, de Wet op de sociale werkvoorziening en de 
Wajong worden samengevoegd. De Wajong blijft bestaan voor volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikten. 
Doel is de arbeidsparticipatie in het bedrijfsleven van mensen met een beperking te 
verbeteren. Door deze ontwikkelingen wordt re-integratie naar werk en arbeidsparticipatie 
nog meer een werkgebied voor de ondernemers in Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening.  
 
                                

 


