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Onderwerp: Vorming brede welzijnsinstelling 

Registratienummer: 566485 

Voorstel: 

1. Uw opvatting geven over ons voorgenomen 

besluit om een volledig lokale welzijnsinstelling te 

vormen waarbij de opdracht wordt verstrekt aan 

de Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente. 

    

Argumenten 

1.1 Het proces tot nu toe: onderzoek tot en met 

voorgenomen besluitvorming op 10 november 2015. 

Bevoegdheid van het college maar de wens om de 

Raad te consulteren. Mede als gevolg van de 

veranderende rol van de gemeente in het kader van de 

transities/transformatie is in 2014 de vraag naar een 

brede welzijnsinstelling weer actueel geworden. 

Hiervoor is een intern onderzoek gestart eind 2014 dat 

vervolgens na een tussenbesluit in april 2015 heeft 

geleid tot een voorgenomen besluit op 10 november 

2015. 

Het is de formeel de bevoegdheid van ons college te 

besluiten over de manier waarop en de partners 

waarmee wij invulling willen geven aan een brede 

welzijnsinstelling. Tegelijkertijd is het een besluit met 

behoorlijke consequenties. Daarom hebben wij op 

10 november 2015 een voorgenomen besluit genomen. 

Voordat wij een definitief besluit nemen, horen wij graag 

de opvatting van uw raad over onze overwegingen en 

ons voorgenomen besluit. 

1.2 Cliëntondersteuning is op dit moment 

versnipperd georganiseerd. Dit is minder effectief 

en minder efficiënt. Op dit moment is de cliënt- 

ondersteuning bij een aantal verschillende partners 

belegd. Hierbij gaat het om 

- Wijkracht/Carintreggeland maatschappelijke 

diensten (algemeen maatschappelijk werk, vrijwil- 

ligerswerk, de Omslag en de brievenhulp), 

de Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente 

(ouderenwerk en cliëntondersteuning mensen met 

een beperking, voormalige MEE doelgroep), 

de Stichting Informele Zorg Twente (mantelzorg- 

ondersteuning) en 

- Scala Welzijnswerk (jongerenwerk). 



De SWO is een uitsluitend lokaal werkende partner. De 

overige partners werken regionaal of subregionaal. 

Hoewel op uitvoerend niveau regelmatig en op een 

goede manier wordt samengewerkt, werkt iedereen 

vanuit de eigen organisatie met een eigen missie en 

visie. Daarbij komt dat er overlap zit tussen het werk 

van de ene instelling en het werk van de ander. Kortom 

genoeg reden om te onderzoeken op welke manier dit 

beter georganiseerd kan worden. 

1.3 Onderzoek naar één brede welzijnsinstelling 

met als conclusie: organiseer het los van een 

commerciële zorgpartij en zorg voor een goede 

Iokale verankering. Ons eigen onderzoek naar één 

brede Welzijnsinstelling is afgerond eind maart 2015 in 

de vorm van het rapport “Alleen is niet genoeg”. Naar 

aanleiding van de conclusies uit dit rapport hebben wij 

op 7 april 2015 besloten te kiezen voor een lokaal 

georganiseerde instelling waarin de werkzaamheden op 

het gebied van cliëntondersteuning worden onder- 

gebracht. Hieraan hebben wij de voorwaarden 

verbonden dat 

1. een dergelijke instelling onafhankelijk dient te zijn 

van een commerciële zorgpartij. 

2. het moet gaan om een goed lokaal verankerde 

instelling die voor wat betreft missie en visie aansluit 

bij onze wensen. 

-2- 

Hierbij waren twee varianten mogelijk: een puur lokale 

instelling (lees: een tot brede welzijnsinstelling 

doorontwikkelde SWO) of een instelling die onderdeel 

uitmaakt van een grotere en sub regionaal werkende 

instelling (lees: Wijkracht). 

1.4 In afwachting van ontwikkelingen rondom 

Wijkracht nog geen definitieve besluitvorming in 

april 2015. In april 2015 was één van onze partners, 

Wijkracht bezig met het ontwikkelen van een business- 

model gericht op de vraag of en op welke manier men 

volledig onafhankelijk kon worden van Carintreggeland. 

Ook waren op dat moment gesprekken gaande tussen 

Wijkracht/Carintreggeland, Scala en de SIZT. Deze 

gesprekken stonden in het teken van vergaande 

samenwerking tussen en mogelijke fusering van 

genoemde instellingen. Wij vonden het daarom niet 

verstandig op dat moment een definitieve keuze te 

maken voor de vormgeving van de welzijnsinstelling. 

Hiervoor wilden wij de uitkomst van deze regionale 

ontwikkelingen, meer in het bijzonder het rapport van 

Wijkracht over het businessmodel afwachten. Input voor 

dit rapport hebben wij geleverd door de in ons besluit 

van 7 april 2015 opgenomen voorwaarden te 

communiceren met Wijkracht. Het Wijkracht rapport, 

aanvankelijk toegezegd en ook deels ontvangen voor 

juli 2015, hebben wij uiteindelijk in zijn definitieve vorm 

ontvangen eind september 2015. 



Vervolgens hebben wij het voorgenomen besluit 

genomen de brede Welzijnsinstelling volledig lokaal 

vorm te geven en de vorming hiervan op te dragen aan 

de SWO. 

1.5 Transformatie in het Sociaal Domein maakt 

een brede Welzijnsinstelling meer dan ooit 

noodzakelijk. Een brede Welzijnsinstelling is in de door 

uw raad vastgestelde programmabegroting 2015 

omschreven als één instelling voor alle welzijns- 

activiteiten waarin de professionals op een goede 

manier kunnen samenwerken en waarmee de 

gemeente op een goede manier de komende jaren de 

transformatie kan vormgegeven. De transformatie 

betekent onder meer dat we inwoners stimuleren in en 

ondersteunen bij het gebruik maken van eigen kracht, 

sociaal netwerk en algemene voorzieningen daar waar 

het kan in plaats van dat we voor elke hulpvraag een 

individuele voorziening toekennen. Dit kan alleen indien 

er voldoende algemene voorzieningen zijn en indien er 

een welzijnsinstelling is die op een heldere en 

eenduidige manier cliënten hierin ondersteunt. 

1.6 Transformatie in het sociaal domein maakt 

een echt lokale welzijnsinstelling meer dan ooit 

noodzakelijk. Bij de transformatie en bij breed welzijn 

staan de burger en zijn vraag centraal. Deze vraag 

moet zo dicht mogelijk in de omgeving beantwoord 

worden. De ondersteuning door middel van algemene 

voorzieningen moet zo dicht mogelijk bij huis geboden 

worden. Bovendien moeten de antwoorden aansluiten 

bij de belevingswereld van de burger. Inzicht in de 

verschillende belevingswerelden van onze burgers 

bestaat volgens ons het meest bij een volledig lokale 

welzijnsorganisatie die bestuurd wordt door leden van 

de lokale samenleving. Voor onze gemeente in het 

bijzonder geldt dat deze samenleving bestaat uit 

verschillende kernen en buurtschappen met verschillen 

in sociaal-culturele achtergronden. Met deze verschillen 

kan een lokale organisatie meer rekening houden dan 

een regionale organisatie. Een regionale organisatie 

moet immers rekening houden met burgers van alle 

gemeenten in haar werkgebied. 

1.7 Een echt lokale welzijnsinstelling betekent dat 

wij meer invloed kunnen uitoefenen. Bij een lokale 

welzijnsinstelling heeft de gemeente meer invloed en 

sturingsmogelijkheden dan bij een regionale 

organisatie. Er is sprake van korte lijnen tussen beleid 

en uitvoering maar ook korte bestuurlijke lijnen. Een 

regionaal werkende instelling moet meerdere 

gemeenten bedienen. Dit kan niet anders betekenen 

dan dat op basis van consensus gewerkt wordt. Indien 

elke gemeente hierbij evenveel invloed heeft dan 

betekent dit nog dat door onze gemeente gewenste 

ontwikkelingen in het regionale verband verwateren. 



1.8 Ontwikkelingen vanaf het moment van 

besluitvorming (voorgenomen) tot nu. Wij hebben, 

mede in overleg met uw presidium en vanuit het belang 

van een zorgvuldige voorbereiding en behandeling er 

voor gekozen dit raadsvoorstel aan te leveren voor de 

raadsvergadering van 2 februari 2016. Een aantal 

zaken hebben wij echter moeten regelen vooruitlopend 

op definitieve besluitvorming omdat duidelijkheid moest 

ontstaan over subsidieverlening. Deze duidelijkheid 

hebben onze partners onder meer nodig om besluiten 

in de personele sfeer te kunnen nemen. 

Hierbij hebben wij gehandeld conform ons voorge- 

nomen besluit maar hebben wij geen onomkeerbare 

besluiten genomen. 

- Met SIZT en SWO zijn constructieve gesprekken 

gevoerd. De medewerkster SIZT die mantelzorg- 

ondersteuning verzorgt, werkt vanaf 1-1-2016 

onder aansturing van de interim manager SWO en 

maakt integraal deel uit van het SWO team. Zij 

gaat volledig over, naar verwachting per 1 april 

2016. SIZT blijft partner voor die zaken die niet 

effectief en efficiënt vanuit de lokale welzijns- 

instelling kunnen worden vormgegeven: deskun- 

digheidsbevordering en ondersteuning jonge 

mantelzorgers. 

Met Wijkracht en SWO zijn enkele gesprekken 

gevoerd. Deze hadden allereerst betrekking op 

het proces. SWO en Wijkracht zijn vervolgens in 

gesprek gegaan over op welke manier inhoudelijk 

samengewerkt kan worden. Hierbij is leidend ons 

principebesluit dat SWO als lokale welzijns- 

instelling de hoofdaannemer wordt. 

Het vrijwilligerswerk werd vanaf 1-10-2014 

uitgevoerd door Wijkracht. Omdat het contract met 

de betreffende medewerkster niet wordt verlengd 

hebben wij dit natuurlijke moment aangegrepen 

om per 1.1.2016 de SWO voor deze taak te 

subsidiëren. Ook om inhoudelijke redenen vinden 

wij dit wenselijk. Vrijwilligerswerk is net als 

mantelzorg de komende jaren essentieel en hoort 

thuis in het hart van de lokale welzijnsinstelling. 

De besprekingen tussen Wijkracht en Scala 

hebben niet geleid tot een juridische fusering of 

overname per 1 januari 2016. Dit betekent dat per 

genoemde datum Scala voor ons nog een 

subsidiepartner is. 

Met uitzondering van het hiervoor genoemde 

vrijwilligerswerk, blijven wij Wijkracht (formeel: 

Carintreggeland) en Scala subsidiëren voor 

respectievelijk het algemeen maatschappelijk 

werk, project De Omslag, Brievenhulp, coördinatie 

taalpunt en voor het jeugd en jongerenwerk. 



Risico’s 

Het vormen van een brede welzijnsinstelling is een 

ingewikkeld proces met meerdere partners. Los van 

welke keuze gemaakt wordt, volledig lokaal of als 

onderdeel van een subregionale instelling, altijd is 

sprake van frictie. Ofwel omdat taken moeten worden 

overgedragen ofwel omdat partijen anders of inten- 

siever gaan samenwerken. Wij hechten aan zorgvuldig- 

heid om er voor te zorgen dat de ondersteuning aan 

onze inwoners ongewijzigd wordt voortgezet. Daarom 

gebruiken wij 2016 als overgangsjaar en zijn wij in 

gesprek met onze partners om een geleidelijke en 

zorgvuldige overgang te bewerkstelligen. Hierbij 

houden wij nauwlettend een vinger aan de pols. 

Alternatieven 

Er zijn grofweg twee alternatieven te bedenken 

namelijk: 

1. Het organiseren van een lokale welzijnsinstelling als 

onderdeel van een subregionaal werkende 

organisatie. 

. Geen brede welzijnsinstelling organiseren en de 

huidige werkwijze met verschillende partners 

handhaven. 

Wij hebben in dit raadsvoorstel uitgelegd waarom wij 

van deze alternatieven geen voorstander zijn. 

Uitvoering 

Volgend jaar wordt de brede welzijnsinstelling worden 

ontwikkeld waarbij we koersen op definitieve vorm- 

geving per 1 januari 2017. Hierbij is de SWO in de lead. 

Dit bekent dat alle medewerkers onder een(duidige) 

aansturing komen van de manager SWO en zodra dit 

huisvestingstechnisch mogelijk is ook gezamenlijk 

worden gehuisvest. Inhoudelijk overleggen wij met de 

partners en overleggen de partners onderling over hoe 

dit gedurende het overgangsjaar vorm te geven. Hierbij 

staat continuïteit in de dienstverlening / ondersteuning 

aan onze inwoners voorop. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de secretaris, 
de bur eester, 

    

   

(geanonimiseerd)

A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

  

(geanonimiseerd)


