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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018. Het jaar 2018 stond bol
van activiteiten en lijkt omgevlogen. Er is hard gewerkt,
veel geleerd, af en toe gemopperd maar er is gelukkig
ook veel gelachen. Dat laatste is van groot belang in
een werkveld waarin we geconfronteerd worden met
kleine en grote problemen. Soms eenvoudige vragen
die gemakkelijk worden opgelost en soms ook ernstige,
grote problemen die een enorme impact hebben op
gezinnen in onze gemeente en die veel inzet vragen
van onze medewerkers.
In 2018 is er naast de introductie en vorming van het
nieuwe team Werk, de veranderde samenwerking met
de leerplichtambtenaren en de introductie praktijkondersteuners jeugd, ook veel aandacht geweest voor
de organisatieontwikkeling.
We hebben uitgebreid stilgestaan bij de missie, de visie
en leidende kernwaarden en we hebben een strategisch
plan gemaakt. De uitvoering hiervan is in volle gang.
We hebben gereflecteerd op de invulling van functies en
de stijl van leidinggeven. De staf heeft hard gewerkt aan
monitoring en de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act)
en er zijn portefeuillehouders (regisseurs) benoemd.

Maart 2019
Rensina van der Velde
directeur-bestuurder
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We hebben samen met de gemeente Borger-Odoorn,
de inwoners en de stakeholders een bijdrage geleverd
aan de gebiedsagenda voor “het Mondengebied”. Er ligt
een enorme uitdaging voor de gemeente en voor alle
stakeholders in het gebied om samen met inwoners hun
wensen met betrekking tot een goed en zo autonoom
mogelijk leven mogelijk te maken. Ontschotting en
meer integraal samenwerken is daarvoor noodzakelijk.
De stichting ziet kans om hieraan een bijdrage te
leveren samen met de partijen in het genoemde gebied.
De vraag van de inwoners is daarbij het vertrekpunt.
De doorontwikkeling van de stichting is de verdienste
van onze medewerkers die ondanks alle lopende
zaken ook altijd weer enthousiast worden van leren en
verbeteren en daar ook met grote passie een bijdrage
aan leveren. Tijdens de jaarlijkse personeelsuitjes
blijkt dat we naast hard werken ook in een ontspannen
sfeer de tijd goed met elkaar kunnen doorbrengen. Er
is een mooie energie en balans en die wensen we ook
voor het komende jaar en de jaren die volgen in goeie
afstemming met de gemeente en onze stakeholders
vast te houden.

Elke dag
... zijn wij als Stichting Sociale Teams
Borger-Odoorn in gesprek. Met elkaar, met
onze inwoners en met iedereen die bij ons
betrokken is. In gesprek met elkaar beantwoorden
we vragen, lossen we problemen op en leren
we van elkaar. In dit jaarverslag hebben wij
verschillende mensen met wie wij samenwerken
in beeld gebracht. De portretten van twee
inwoners, onze naober en medewerkers van de
stichting en gemeente geven zo een
gezicht aan de stichting.
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Stichting Sociale Teams
Borger-Odoorn

“ Samen veilig zijn en mee kunnen doen.
Werken en leren helpt ons daarbij. Daarom
zijn we erg blij met de hulp van Natascha.”
Mohamad en Yasmin Sayed Taha, inwoners gemeente Borger-Odoorn
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1.1 Missie, visie en kernwaarden
Onze missie, visie en kernwaarden zijn de basis voor de dienstverlening van onze stichting. Wij willen dat al onze
medewerkers hiernaar werken en daarom worden ze actief besproken door en met medewerkers. De stichting
hecht veel waarde aan de kernwaarden en verwacht van alle medewerkers dat zij deze kennen, zich eigen maken
en laten zien in hun gedrag. Door de kernwaarden benaderen we onze inwoners en medewerkers op dezelfde
manier.

Onze Missie

Onze Kernwaarden

‘Wij ondersteunen de inwoners van ons werkgebied,
preventief en curatief, laagdrempelig en dichtbij, respectvol en klantgericht, om hun autonomie en zelfstandigheid te vergroten. Daarvoor hanteren wij het
Regenboogmodel als vraaggestuurd instrument om te
bepalen welke vormen van dienst- en hulpverlening
noodzakelijk en gewenst zijn. Dit doen wij door integraal samen te werken met alle betrokkenen rond de
inwoner; één gezin, één plan en één regisseur. Ons uitgangspunt is dat iedereen, jong of oud, gezond of ziek,
gezin of alleenstaand, kan meedoen in de maatschappij.
In onze dienstverlening willen wij toonaangevend zijn.’

∙ Vertrouwend: vertrouwen en respect zijn het
fundament van de relaties die wij aangaan met
inwoners, collega’s, opdrachtgevers en aanbieders.
Dit doen wij op basis van professionele distantie
om waardevrij te onderzoeken en te handelen.
∙ Verbindend: wij staan voortdurend in verbinding
met inwoners, hun naasten en andere betrokkenen.
We stellen ons daarbij open en respectvol op om
te horen wat zij te zeggen hebben, zodat wij altijd
goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen.
∙ Transparant: we doen wat we zeggen en we
zeggen wat we doen. We denken daarbij in
mogelijkheden, zoeken eventueel nieuwe wegen
en maken het niet moeilijker dan het is.

Onze Visie
De stichting werkt integraal en doet dit van onderaf via
netwerken (vanaf de keukentafel) en gemeenschappen
(dorpen). We willen hierbij zoveel mogelijk normaliseren en voorliggende voorzieningen initiëren, samen
met stakeholders en inwoners van onze gemeente, zodat de zelfredzaamheid toeneemt en maatschappelijke kosten afnemen. Het samen optrekken moet leiden
tot goede netwerken en faciliteiten voor wonen, zorg,
welzijn en ondersteuning, waarbij inwoners zoveel als
mogelijk zelf aan zet zijn en meedoen naar vermogen.
We streven duurzame resultaten na.

∙ Daadkrachtig: we doen wat nodig is om snel
en slagvaardig te handelen. Dat doen wij resultaatgericht en proactief met oog voor de onderlinge
samenhang tussen inwoners, hun naasten en
andere betrokkenen. Daarbij kijken we naar zowel
de korte als de lange termijn (duurzaamheid).
∙ Lerend: we stellen ons lerend op, we leren van
elkaar, we trekken lering uit wat wij doen en we
leren kritisch en zelf reflecterend te zijn.
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1.2 De organisatie
Organogram Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn:

Raad van Toezicht
Bestuurder

PVT

Teamcoördinator

Kwaliteitsfunctionaris

Team de Monden
Sociaal werker / Regisseur
Teamondersteuner

Managementassistent
Praktĳkbegeleider

Team de Hondsrug
Sociaal werker / Regisseur
Teamondersteuner

Gedragswetenschapper

Team het Veenland
Sociaal werker / Regisseur
Teamondersteuner

Extern Financieel
adviseur/controller
Extern HR-adviseur

Teamcoördinator Werk
Team Werk
Accountmanager werk
Regisseur Werk
Sociaal Werker Participatie

MT

1. Team de Monden
Sociaal werker / Regisseur
Teamondersteuner

Staf

Uitvoering

Externe staf

2. Team het Veenland
Sociaal werker / Regisseur
Teamondersteuner
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Toezicht en
advies

3. Team de Hondsrug
Sociaal werker / Regisseur
Teamondersteuner

1.3 Het toezicht
Onze Raad van Toezicht
Het toezicht van de organisatie wordt uitgevoerd
door de Raad van Toezicht (RvT), deze bestaat in
2018 uit de volgende drie leden:
Marian Boelema is onze voorzitster sinds 10
december 2014. Zij heeft geen andere nevenfuncties.
Leo Wanders is benoemd per 1 januari 2018 en hij
is onze vicevoorzitter. Hij is daarnaast ook lid van de
Raad van Toezicht van de Stichting Caleidoscoop. Het
derde lid is Wieke de Jong en zij is benoemd per 10
december 2014 en heeft geen nevenfuncties.

5x 1x
1x
1x
2x
intern
vergaderd

kennismaking
met nieuwe
wethouders

overleg met
gemeente

OV

ER

Onze bestuurder Rensina van der Velde was
tot maart 2018 ook bestuurder van Stichting
Mienskipssoarch. Verder is zij directeur van GFI
consultancy en was zij tot juli 2018 voorzitter van de
Raad van Toezicht van Zorggroep Liante.

overleg
accountant

LE

G

GE

overleg personeelsgeleding vd Stichting

N 20
18

BESPROKEN THEMA’S 2018
WET NORMERING TOPINKOMEN/SALARIS BESTUURDER

ZELFREGULATIE RVT

POH JEUGD
Leerplichtambtenaren
overleg

Huisvesting sociale teams

Leergang ‘de nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn’ van de NVTZ

AVG

overleg wethouders
(kennismaking)

DIALOOGRAAD
Vergoeding
RvT

OVERLEG ACCOUNTANT
STRATEGISCH PLAN

PVT

HEIDAG GEMEENTE EN BESTUURDER SSTBO

VOORSTEL VAN AFTREDEN LID RVT/ZITTINGSTERMIJN LEDEN

Verzuimverzekering

Opdrachtbevestiging/implementatie
team werk

INKOOPDOCUMENT
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Jaarverslaglegging 2017

BEGROTING/KWARTAALCIJFERS

JAARGESPREK
BESTUURDER

NORMVERMOGEN
STICHTING
STATUTENWIJZIGING

GENOMEN BESLUITEN 2018
De heer Wanders is plaatsvervanger van de voorzitter RvT
bij haar afwezigheid
BEGROTING 2019 VASTGESTELD
STATUTEN AANGEPAST OP DRIE ONDERDELEN (SEPTEMBER)

Coördinator sociale teams

STRATEGISCH PLAN
VASTGESTELD
DE RESERVE JAARREKENING 2017 IS VASTGESTELD EN INGEDIEND
is plaatsvervanger van de directeur-bestuurder bij haar afwezigheid

VERLENGING ZITTINGSTERMIJN MET VIER JAAR
VAN VOORZITTER EN LID RVT

bij College B&W

statutenwijziging vastgesteld en doorgevoerd (april)

VERGOEDINGSREGELING RVT VASTGESTELD
JAARVERSLAG
AKKOORD MET
2017
STOPZETTING
vastgesteld
VERZUIMVERZEKERING
DEFINITIEVE BEGROTING 2019 GEREED IN NOVEMBER 2018

Het rooster van aftreden

Wet Normering Topinkomens

De leden van de RvT worden benoemd voor een periode
van vier jaar. De leden van de RvT kunnen na afloop
van hun zittingsperiode direct herbenoemd worden.
Een lid van de RvT dat tussentijds is benoemd, treedt
af op het moment waarop diegene in wiens plaats hij
is benoemd, zou zijn afgetreden. Met goedkeuring van
het College kan de eerste periode verlengd worden tot
vier jaren met het oog op het rooster van aftreden.

Bestuurder en Raad van Toezicht vallen onder de wet
Normering Topinkomens en handelen conform deze
wet- en regelgeving (zie hiervoor het financieel jaarverslag). De RvT is lid van de Nederlandse Vereniging
van Toezichthouders zorg en welzijn en zij heeft in
2018 een leergang gevolgd ten behoeve van het goed
toepassen van de Governancecode Zorg. De zelfevaluatie staat gepland voor 2019.

Leo Wanders is per 1 januari 2018 benoemd als lid van
de RvT. Hij is in de plaats van Erik Bijker gekomen, die
in april 2017 is afgetreden. Marian Boelema en Wieke
de Jong zijn in december 2018 herbenoemd voor de
periode van vier jaren.
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1.4 Personeelsvertegen-						
		woordiging (PVT)
Een aantal van deze stukken zijn:
- Regeling individuele inzetbaarheid
- Regeling werkkosten
- Regeling jaargesprekken
- Kaderregeling verlof
- ARBO en RI&E

De stichting heeft een personeelsvertegenwoordiging (PVT) welke in 2016 is opgericht. Vanuit elk
sociaal team neemt een vertegenwoordiger zitting in
de PVT. De PVT wordt door de stichting gefaciliteerd
met een secretaresse. Er vindt regelmatig overleg
met de bestuurder plaats, waarbij informatie wordt
gedeeld en afstemming plaatsvindt.

Het afgelopen jaar heeft de PVT geconstateerd dat
de organisatie professionaliseerde. Het PVT kreeg
steeds vaker instemming- dan wel adviesvragen
van de bestuurder. Hierdoor konden de leden van
de PVT zich meer ontwikkelen en hun positie beter
innemen.

De leden van de PVT:
Geert van der Heide Team de Monden
Meike Möhlmann

Team het Veenland

Margreth Veenstra

Team de Hondsrug

Daniëlle Bastings

Secretariële ondersteuning

De PVT-leden komen één keer per maand bij elkaar
om de ontwikkelingen en beleidstukken van de
stichting te bespreken. Daarnaast hebben ze één
keer in de maand een overleg met de bestuurder of
de P&O medewerker om hun ideeën en inzichten
met betrekking tot het te ontwikkelen beleid te
bespreken.

In 2018 heeft de PVT meerdere instemmings- en
adviesverzoeken van de bestuurder gekregen. Ter
onderbouwing van bepaalde stukken schoven
de HRM-medewerker en de financieel adviseur
regelmatig aan.

De PVT heeft een tweetal bijeenkomsten met de
RvT gehad en in deze bijeenkomsten hebben ze
onder andere mee gedacht en geadviseerd in de
ontwikkeling van de organisatie. In hun laatste
overleg met de RvT is afgesproken dat de RvT leden
een dag mee lopen op de locaties.

De belangrijkste stukken van het afgelopen jaar
waren het jaarplan, de begroting en de wijziging
van de statuten. Deze zijn met de PVT besproken.
In navolging van het jaarplan zijn het afgelopen jaar
meerdere beleidsstukken gepasseerd, waar de PVT
om advies dan wel instemming is gevraagd door de
bestuurder.

In 2019 worden verkiezingen door de PVT
georganiseerd.
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1.5 Personele bezetting
Aantal medewerkers van de stichting:

DE
MONDEN

6,28

DE
HONDSRUG

7,73

HET
VEENLAND

6,78

WERK

STAF

ZZP

Er heeft een uitbreiding plaatsgevonden door de inzet van extra teamondersteuners voor de telefonie
en administratieve ondersteuning van de teams.
Deze formatie is in 2017 al gereserveerd en meegenomen naar 2018. De personele inzet over de
afgelopen twee jaren is stabiel, met uitzondering
van het team Werk, dat nog in transformatie zit.

FTE

De stichting heeft twee coördinatoren ter ondersteuning van de Sociale Teams en het team Werk.
De medewerkers uit de diverse teams bestaan uit
HBO opgeleide mensen, waarvan de medewerkers van de Sociale Teams SKJ geregistreerd zijn,
waardoor zij ook gezinnen met kinderen mogen
ondersteunen. Dit is een voorwaarde in het kader
van hun bevoegdheid. De medewerkers van het
team Werk zijn eveneens HBO opgeleid. Daarnaast
heeft elk team een aantal dagen per week één teamondersteuner voor het begeleiden van spreekuren,
het aannemen van de telefoon en de administratieve
ondersteuning van de teams.

FTE

FTE

8,33
FTE

5,55
FTE

De staf bestaat uit twee kwaliteitsfunctionarissen
(waarvan één projectmatig werkt). Een praktijkadviseur die wordt ingezet ter ondersteuning van
sociaal werkers bij risicovolle, vaak langdurige en
dure casuïstiek en die daarnaast de toetsing van
medewerkers verzorgt. Verder werken de HRMadviseur en de financieel adviseur 8 uren per week
voor de stichting. De gedragswetenschapper werkt
10 uur per week voor de stichting ter ondersteuning
van complexe jeugdzaken.

0,77
FTE

TOTAAL: 34,67 FTE
waarvan 2,44 tijdelijk
op 31 december 2018

De stichting heeft in 2018 vier stagiaires door middel van een stageplaats ondersteund.
Twee daarvan hebben hun opleiding nog niet afgerond en zijn nog werkzaam en lerend
in de organisatie. De twee andere stagiaires hebben onderzoek gedaan naar:
1) de effectiviteit van de inzet gericht op integratie op de participatie van statushouders
2) de inzet van de Naobers. Beide studenten zijn met succes afgestudeerd.

2,4%
ZIEKTEVERZUIM

In 2018 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuim 2,4%, tegen 5,9% landelijk.
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1.6 Personeelsbeleid en
		organisatieontwikkeling
Personeelshandboek

De procedure is in lijn met de Talenten Motivatie
Analyse (TMA) en de 360 graden feedbackgesprekken.

Sinds de oprichting kent de stichting een personeelshandboek. Hierin staan alle afspraken,
regelingen, procedures en beleidsdocumenten
van de stichting op het gebied van personeel &
organisatie als aanvulling op de CAO en wet- en
regelgeving. Door de verdere ontwikkeling van de
organisatie en wijzigingen op het gebied van wet- en
regelgeving is dit handboek in 2018 in overleg met
de PVT ingrijpend geactualiseerd en gedigitaliseerd.
Daarnaast is er nieuw beleid ontwikkeld.

Opleidingsbeleid, studiekosten en individueel
De stichting bestond in 2018 drie jaar. Dat is tevens
de periode waarover het individueel loopbaanbudget
wordt opgebouwd. Met veel medewerkers werden
afspraken worden gemaakt over de invulling van
dit loopbaanbudget. Dit bleek een natuurlijk moment om beleid te ontwikkelen met betrekking tot
studie en loopbaanbudget, hetgeen inmiddels heeft
plaatsgevonden.

Regelingen die in 2018 zijn vastgesteld:
∙ regeling jaargesprek
∙ regeling studiekosten
∙ regeling werkkosten
∙ kaderregeling verlof
∙ regeling individuele inzetbaarheid
(individueel loopbaanbudget)
∙ kaderregeling Arbobeleid en
∙ de bijbehorende formulieren.

Regeling werkkosten (WKR)
Afgelopen voorjaar zijn de PVT en het management
een nieuwe regeling overeengekomen op het
gebied van werkkosten. Vanaf 1 januari 2015 is
deze regeling verplicht om onbelaste vergoedingen
te verstrekken aan medewerkers in relatie tot
duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Het budget
bedraagt maximaal 1,2% van de totale loonkosten.
Naast de reguliere kostenposten, welke al vallen
onder de vrije ruimte (kerstpakket, personeelsfeest,
etc.), biedt de werkkostenregeling ruimte om
specifieke onbelaste vergoedingen als secundaire
arbeidsvoorwaarden te vergoeden. Gekozen is voor
een vast bedrag naar rato dienstverband voor alle
medewerkers met een dienstverband.

De komende jaren wordt het personeelshandboek
verder ontwikkeld. Zodoende ontstaat er op organische wijze een volledig en actueel personeelshandboek.

Jaargesprek
In 2018 is een procedure ontwikkeld voor het
jaargesprek. In een tweezijdig gesprek wordt vastgesteld of de medewerker voldoende is gekwalificeerd en wordt besproken hoe de medewerker
zich verder kan ontwikkelen. Dat laatste mede in
het licht van het individueel loopbaanbudget (CAO).

Managementcyclus
De managementcyclus is uitgewerkt en de
uitvoering is voorbereid en geïmplementeerd. Er
is een overzicht gemaakt van portefeuillehouders.
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Er is een beleidsagenda opgesteld waarin per beleidsterrein staat aangegeven in welke frequentie onderwerpen
ter bespreking en actualisering weer terug moet komen in het beleidsoverleg van de organisatie. Op die manier
borgt de stichting dat ze in een vaste cyclus alle processen herziet en kan verbeteren. Daarnaast is uitgewerkt
hoe er in 2019 gestart kan worden met het werken met jaarplannen. Deze zorgen dat er een concrete vertaalslag
gemaakt wordt van het strategisch plan naar de uitvoering in de praktijk.

Scholingen, trainingen en cursussen
Training Participatiewet voor
Re-integratieprofessionals
(Team Werk)
Training praten met kinderen
(10 medewerkers)

HBO Social Work

Microsoft
Office

Training Wmo

BHV-getrainde en nu gecertificeerde
Bedrijf Hulp Verleners (op elke locatie)

rouwverwerking

D

Training Jeugdwet

I

EL

AA

IV

T

IND

ME

Extern supervisietraject gedaan in het
kader van o.a. de SKJ-registratie
(Sociaal Team Jeugd/ Wmo)

K

2x
4x
1x
1x
1x
1x

R

UE

ondersteunen bij
echtscheidingen

notuleren op
strategisch
niveau

coaching

EL

Activiteiten 2018 Sociale Teams
Voor de Sociale Teams was het jaar 2018 een intensief jaar. Naast de lopende werkzaamheden is er aandacht
besteed aan ontwikkelen en borgen van nieuw beleid. Door de komst van het team Werk hebben zich weer
nieuwe onderzoeksvragen aangediend waarbij de maximale samenwerking tussen het team Werk en de Sociale
Teams een item is om daarmee de maximale integraliteit in de benadering van vragen van inwoners te borgen. Het
proces is in gang gezet, maar nog niet gereed. Daarnaast is in samenwerking met de gemeente de automatisering
verder ontwikkeld om sturing mogelijk te maken. Monitoring en sturen op basis van feiten is van groot belang om
aan de hand van het verloop van inwoners van de gemeente, goede beleidskeuzes te kunnen maken.
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Werkwijze

“ Elke week koken we samen en dan
hebben we de mooiste en beste gesprekken”
Jannie Berends, naober
16

2.1 Beschermtafel
De Beschermtafel is een overleg, waarin de zorgen die er over de veiligheid en de ontwikkeling van kinderen zijn,
besproken worden. De Beschermtafel voorziet binnen de jeugdwet in een doorgaande lijn tussen vrijwillig- en
gedwongen kader. Het besluit tot een beschermtafel wordt genomen in het Jeugd Expertteam. Het doel van de
Beschermtafel is om samen met het gezin, het netwerk, de professionals én de Raad voor de Kinderbescherming te
bespreken en te bepalen wat nodig is om het kind te beschermen. Als vrijwillige hulpverlening tijdens het overleg
niet haalbaar blijkt, dan wordt besloten dat er een onderzoek start door de Raad voor de Kinderbescherming om te
kijken of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. De kinderrechter beslist hierover. In 2017 zijn we gestart
met de invoering van de Beschermtafel, in 2018 is er een doorontwikkeling geweest van de Beschermtafel.

In 2018 zijn er in Borger-Odoorn
elf beschermtafels geweest en
er is door de kinderrechter zeven
keer een OTS (onder toezicht
stelling) uitgesproken.

Casuïstiek-bespreking

Werken met vragenlijsten
In 2018 zijn we gestart met de invoering van vragenlijsten in de onderzoeksfase van kinderen. De
vragenlijsten worden gebruikt om vroeg te signaleren en om in te schatten welke vorm en zwaarte van hulpverlening ingezet kan worden. Het
geeft ook een indicatie of bepaald gedrag nog onder een ‘normale ontwikkeling’ valt. Daarnaast
wordt er een vragenlijst gebruikt die een beeld
geeft over de veiligheidssituatie waarin een kind
opgroeit. In afstemming met de gedragswetenschapper kunnen passende keuzes gemaakt worden in de doorverwijzing. De vragenlijsten geven
geen diagnose, maar geven een beeld over hoe ouders/jeugdige/school tegen het gedrag aankijken,
zodat tijdig passende hulp ingezet kan worden.

In 2018 is gestart met casuïstiek besprekingen binnen de Sociale Teams. Deze besprekingen gebeuren
volgens de oplossingsgerichte methodiek. De casuïstiek bespreking overstijgt de hectiek van alledag
en het bevordert het reflecteren op eigen handelen.
Er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise
en het draagt bij aan het leren en de ontwikkeling
van de T-shaped sociaal werkers. De casuïstiek besprekingen vinden maandelijks plaats en worden
begeleid door de praktijkadviseur en de gedragswetenschapper in drie Sociale Teams. In 2019 wordt
onderzocht of en zo ja hoe er bij team Werk ook via
deze methode casuïstiek kan worden besproken.
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2.2 Monitoring
In 2017 is gestart met de introductie van i-Samenleving. Hierbij geldt dat gaandeweg nog veel op het gebied van
automatisering moet worden bijgesteld op basis van opgedane ervaringen en wensen van gebruikers. In 2018
is de automatisering verder verfijnd, waardoor het monitoren van gegevens mogelijk werd. Elk team heeft een
sociaal werker in de vorm van een contactpersoon ICT, die als key-user het team informeert en ondersteunt bij
de implementatie van wijzigingen ten behoeve van de automatisering.

Meldingen en signalen
Een melding is een vraag van een inwoner of een signaal van iemand over een inwoner die bij het sociaal team
binnen komt. Het is feitelijk het eerste contact wat de inwoner met de Sociale Teams legt. Hieronder is af te lezen
wat het totaal aantal meldingen en signalen zijn en de verhouding per team.
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Afhandelingstijd meldingen
Hiernaast wordt de gemiddelde afhandelingstijd van een melding per maand weergegeven
over 2018. De afhandeling kan zijn dat een
vraag is beantwoord en kan worden afgesloten (informatie en advies verstrekt) of dat een
sociaal werker gekoppeld wordt aan de melding en ermee verder gaat. Het streven van de
organisatie is om binnen vijf werkdagen een
sociaal werker te koppelen aan de klant of de
vraag af te handelen. De Sociale Teams werken
vooralsnog ruim binnen deze norm.
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Klantenbestand
Vanaf april 2018 kan de stichting zien hoe het
klantenbestand zich ontwikkeld. Het klantenbestand is nog steeds groeiend. Er zijn in 2018
meer dan 150 casussen bijgekomen. Dit betekent
niet direct dat er ook meer werk is. Dit hangt samen met de complexiteit van een casus.
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Nieuwe klanten
In het systeem wordt een casus (per huishouden) aangemaakt op het moment dat een
melding zich niet beperkt tot het eenmalig
geven van informatie en advies. Een casus
wordt maar 1x aangemaakt in het systeem. Het
schema hiernaast geeft weer hoeveel nieuwe
klanten de organisatie er per maand bij krijgt
(het totaal aantal klanten staat in de grafiek
klantenbestand). Het aantal nieuwe klanten
lijkt in de laatste drie kwartalen te stabiliseren.
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Als een casus is afgerond, dan wordt de casus
afgesloten. Deze wordt bij een nieuwe vraag
of herindicatie weer heropend. Cijfers van
het aantal casussen per maand die heropend
zijn, kunnen niet gegenereerd worden. Een
casus kan onbeperkt heropend en afgesloten
worden. Het systeem onthoudt en telt de
laatste afsluitdatum. Het aantal casussen dat
wordt afgesloten loopt vooral in het laatste
kwartaal op. Dit kan te maken hebben met de
spreiding van de afgegeven indicaties. Er lopen
bijvoorbeeld veel huishoudelijke hulp indicaties
in het laatste kwartaal af. Al deze klanten
worden dan weer gezien en meestal is de casus
binnen zes tot acht weken weer afgesloten.
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Het aantal klachten dat gericht
was aan de stichting betrof vier.
Deze klachten zijn volgens de
geldende procedure afgehandeld.
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Complexiteit van het klantenbestand
Als de problematiek in een casus groter wordt en het aantal leefgebieden waarop iets speelt stijgt, zal de sociaal
werker ook steeds meer werkuren aan de casus moeten besteden. Een stijging van het aantal casussen moet altijd
vergeleken worden met het verloop van de complexiteit om tot een juiste analyse te komen.
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19% van de aanvragen vraagt de grootste
inspanning van de sociaal werkers
en bepaalt voor een groot deel de mate
van flexibiliteit in de inzet.
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Inzet specialistische voorzieningen
Inwoners kunnen kiezen voor zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). Om voor het PGB in aanmerking te komen,
moeten inwoners aan een aantal criteria voldoen. Deze worden met
inwoners besproken als zij overwegen om voor een PGB te kiezen.
Het grootste deel van de inwoners kiest voor ZIN.
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Type voorzieningen Wmo en de Jeugdwet
Vanuit de Wmo zijn verschillende voorzieningen ingezet, zoals rolstoelen, voorzieningen gericht op wonen zoals trapliften, aanpassingen keukens, tilliften (na 6 maanden), vervoer zoals de taxivergoeding,
de Jeugdwet waaronder opvoedondersteuning, hulp bij het huishouden zoals schoonmaken van de woning, zelfredzaamheid en participatie Wmo, waaronder bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding.
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Afgegeven voorzieningen per kwartaal.
HH = Huishoudelijke Hulp | ZRG+P = Zelfredzaamheid + Participatie.
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2.3 Praktijkondersteuning 				
		 jeugdigen bij Huisartsen (POH)
Op dit moment (maart 2019) levert de Stichting
Sociale Teams Borger-Odoorn per team vier uren
per week een POH-jeugd uit bestaande middelen.
De eerste ervaringen zijn positief; er worden
oplossingen in het voorliggend veld gevonden,
toeleiding naar geïndiceerde hulp wordt breder
bekeken en afgewogen en de huisartsen maken
veel gebruik van de kennis en expertise van de
POH-jeugd. In 2019 zal er een eerste evaluatie
plaatsvinden.

In januari 2018 is de stichting gestart met een
POH-er jeugd in de huisartsenpraktijk in NieuwBuinen. De huisartsenpraktijken in Valthermond/
Tweede Exloërmond hebben eveneens de intentie
uitgesproken om te starten met een POH-er. Dit zal
naar verwachting in 2019 plaatsvinden. Ook zijn er
verkennende gesprekken gevoerd met de praktijk
in Odoorn, waar eveneens naar verwachting begin
2019 gestart zal worden met de inzet van een POH-er.
Het doel is om zo doelmatig als mogelijk
kinderen en jeugdigen (dan wel ouders)
met een vraag over opvoeden en opgroeien
eenvoudig en laagdrempelig te ondersteunen,
zodat zwaardere zorg uitgesteld dan wel
voorkomen kan worden.
Door de samenwerking tussen huisarts en POH-er
verwachten we daarnaast te kunnen werken aan:
1. Een beter (integraal) beeld over de gehele
gezinssituatie van het kind/jeugdige, doordat de
POH-er integraal naar de vragen kijkt en dus
ook naar de vraag achter de vraag.
2. Meer gebruik van voorliggende voorzieningen
en eenvoudige oplossingen.
3. Het versterken van de samenwerking tussen
huisartsen en sociaal werkers.
4. Verlichting van de werkdruk van huisartsen
door afname van kinderen/jeugdigen op het
spreekuur.
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2.4 Leerplicht
In januari 2018 heeft de gemeente Borger-Odoorn
leerplichtambtenaren in dienst genomen. De
motivatie hierachter was dat de leerplichtambtenaren hierdoor meer fysiek aanwezig
zijn binnen de gemeente. De wens is dat de
leerplichtambtenaren (door hun werkzaamheden
grotendeels vanuit de Sociale Teams uit te voeren)
de samenwerking binnen de betreffende gezinnen
zal verbeteren en dat meer integraal naar de
problemen van kinderen gekeken wordt. De opstartfase verliep moeizaam, doordat er weinig tot geen
werkafspraken/werkprocessen beschikbaar waren

en één van de leerplichtambtenaren na een paar
maanden weer vertrok. Ondanks de onrustige
bezetting van leerplichtambtenaren in het eerste
jaar, is er op inhoud al wel een groot verschil
merkbaar in de samenwerking. De lijnen met het
sociaal team zijn kort en de samenwerkingen in
casussen komt daardoor sneller en beter op gang.
Ook de samenwerking met team Werk is van grote
meerwaarde. Het is hierbij van groot belang om
schoolverlaters vroeg “in beeld te hebben” om te
voorkomen dat zij zonder startkwalificatie thuis
zitten.

2.5 Maatwerkpotje
Er is het afgelopen jaar na overleg tussen de stichting
en de gemeente gewerkt aan een zogeheten
‘maatwerkpotje’. Dit is inmiddels gerealiseerd. Het
doel van deze gelden betreft de mogelijkheid om
maatwerkoplossingen te realiseren die niet op
andere geëigende routes te realiseren zijn. Er zijn
geen regels voor het gebruik van deze gelden. Als de
sociaal werkers/regisseurs hier gebruik van willen
maken, wordt dit gemotiveerd aangevraagd bij de
teamcoördinatoren.

Voorbeelden hiervan zijn het vergoeden van een
ID-bewijs van iemand in de schuldsanering die
niet gemachtigd is om te telebankieren, waardoor
een heel traject vastloopt. Het kan bijvoorbeeld zijn
dat een hulpmiddel wordt vergoed waarvoor geen
andere voorziening voorliggend of beschikbaar is,
terwijl de inzet van het hulpmiddel wel bijdraagt
aan zelfstandigheid. Zoals een hulpmiddel voor
het aantrekken van elastieken kousen dat eens
per drie jaren door de zorgverzekeringswet wordt
vergoed, maar soms eerder aan vervanging toe is.
Het alternatief is dan het inzetten van duurdere
persoonlijke begeleiding, twee keer per dag.
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2.6 Telefonie centraal
In 2018 is de eerste stap gezet naar het centraliseren
van de telefonie. De teamondersteuners rouleren
in een rooster, waardoor er de hele week in Borger
iemand de telefoon beantwoordt. Alleen in die
gevallen dat de lijn bezet is, gaat de telefoon nog
over in Nieuw-Buinen en Valthermond. Het
klantencontact centrum (KCC) van gemeente
Borger-Odoorn is de achtervang als er onverhoopt
een telefoontje helemaal niet wordt opgenomen.

Door deze wijziging is gerealiseerd dat de sociaal
werkers vrijwel nooit meer de telefoon hoeven
aan te nemen, waardoor zij meer tijd kunnen
besteden aan hun eigenlijke werkzaamheden. Ook
is hierdoor gerealiseerd dat de teamondersteuners
tijdens de inloop vrijwel niet meer gestoord worden
door binnenkomende telefoontjes. De verandering
wordt door alle betrokkenen als positief ervaren.

2.7 Bereikbaarheidsdienst
In 2018 is de bereikbaarheidsdienst geëvalueerd en is er een werkproces opgesteld, zodat voor iedereen duidelijk
is wat de werkwijze binnen de stichting is bij spoed/crisis. Zowel de rol van de teamondersteuner (vaak de eerste
ontvanger van een signaal van spoed/crisis) als die van de bereikbaarheidsdienst zijn volledig uitgewerkt. Doordat
de werkwijze en afspraken helder op papier staan wordt meer uniformiteit in werken bereikt en lopen we minder
risico op misverstanden en fouten.
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2.8 Naoberproject
In oktober 2018 is het Naoberproject afgerond. Dit
project is in 2017 gestart in samenwerking met
onze stakeholders Andes en Cosis. Het doel van het
project was om op zoek te gaan naar eenvoudige
mogelijkheden van dienstverlening, waarbij het
de intentie was om netwerken van inwoners in de
gemeente te versterken waardoor er eenvoudige
vormen van ondersteuning beschikbaar en
bereikbaar zijn. Dit doel is gekoppeld aan inwoners
met een bijstandsuitkering en met veel levenservaring, waarbij we hebben onderzocht hoe we
het mogelijk maken dat langdurig werkeloze
inwoners (regelmatig ook zorgvragers) met veel
werk- en levenservaring weer meedoen binnen hun
vermogen en van betekenis kunnen zijn in hun
eigen omgeving. De pilot bleek een succes.
Resultaat:
Er zijn negen Naobers gestart, vier Naobers hebben
naar aanleiding van het project een dienstverband
gekregen, twee gaan er momenteel nog naar
school waarvan één een baangarantie heeft. Eén
Naober krijgt ten gevolge van langdurige ziekte een
verlenging van het traject en twee Naobers zijn nog
niet toe aan re-integratie naar werk
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2.9 AVG
Op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Dit heeft invloed op
hoe er wordt geregistreerd en hoe veilig wordt omgegaan met de e-mail. De manier hoe wij omgaan met privacy
wordt in het beleidsdocument privacy omschreven. De verwachting is dat deze halverwege 2019 kan worden
geïmplementeerd. Andere werkzaamheden die zijn gedaan voor de invoering van de AVG, zijn het privacy statement
openbaar publiceren op de website, het werkproces “opvragen dossier” is vastgesteld en geïmplementeerd. Ook
is er een register voor verwerkingen opgesteld en er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze
werkzaamheden zijn ondersteund door de gemeente.

2.10 Interne Audit
In het voorjaar van 2018 is een interne audit
gedaan, waarbij de focus lag op het gebruik van
het automatiseringssysteem i-Samenleving en een
uniforme werkwijze. Steekproefsgewijs is er een
aantal Wmo/Jeugd dossiers van medewerkers van
het sociaal team bekeken. Dit heeft opgeleverd dat
de uniforme werkwijze in i-Samenleving nog meer
kan worden verbeterd. Dit wordt opgepakt door de
daarvoor aangewezen medewerkers en zal in 2019
een vervolg krijgen. Alle betrokken medewerkers
hebben een individuele terugkoppeling gehad.
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2.11 Gebiedsagenda de Monden
In het Monden gebied is in 2017 de integrale
gebiedsagenda gestart. Stakeholders hierbij zijn de
gemeente, de huisartsen, Andes, Woonservice, de
basisscholen en de Stichting Sociale Teams BorgerOdoorn. In 2018 zijn er inspraakavonden geweest
en er is een enquête uitgegaan aan alle inwoners
in het gebied. Dit heeft veel informatie opgeleverd.
Een belangrijk punt is de manier waarop de
verschillende partijen praten met inwoners, afspraken nakomen en met elkaar samenwerken.
De informatie is samengevoegd en opgenomen in
een longlist. Hiervoor is de stichting kartrekker
van het project “OV op maat in Valthermond” en
ondersteunt zij de overige projecten. Belangrijk
punt in deze projecten is werkgelegenheid en de
link naar team Werk. In 2019 zullen deze projecten
gaan starten.
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3

Team Werk

“ Je komt het verst, als je echt
naar iemand kijkt”
Iris Wessels, regisseur Werk
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3.1 Inleiding

Werk

In 2017 heeft de gemeente Borger-Odoorn besloten om de uitvoering van de Participatiewet onder te brengen bij
de Sociale Teams. In de aanloop bleek het erg ingewikkeld om de kennisoverdracht vanuit Emmen goed vorm
te geven en ondanks goede intenties van de door de gemeente Borger-Odoorn in 2017 ingezette kwartiermaker,
heeft de inrichting en het leggen van een goeie basis in dit nieuwe team erg veel energie en tijd gekost.

Er is een nieuw team ingericht waarbij voor de
start is gekozen om dit zodanig vorm te geven dat
dit aansluit bij de doelstelling en werkwijze van de
stichting. Het team richt zich op de re-integratie- en
participatietaken vanuit de Participatiewet. Door
de uitvoering van zowel de Wmo, de jeugdwet als
ook de Participatiewet bij de Sociale Teams onder
te brengen, zijn de condities voor een integrale
benadering erg toegenomen. Dit vraagt intensieve
samenwerking tussen de Sociale Teams en het
team Werk. Werkprocessen worden hier inmiddels
op afgestemd.

Extra inzet medewerkers
In 2018 is het team Werk nog steeds in
transformatie. Hiervoor is een tijdelijke
verhoging van de formatie noodzakelijk voor
het wegwerken van de achterstand op het
bestand uitkeringsgerechtigde inwoners en
het ontwikkelen van de nieuwe werkwijze.
Deze werkwijze moet recht doen aan de
wens van de gemeente Borger- Odoorn. De
gemeente wil graag dat het team haar klanten
kent en maatwerk levert. Het team Werk
werkt daarnaast samen met de Sociale Teams
met als doel snel en effectief inwoners van de
gemeente te ondersteunen waar nodig, zodat
de sociale problematiek waar nodig snel kan
worden aangepakt.

Het was hiervoor nodig om in 2018 veel aandacht
te besteden aan het verankeren van de kennis
van de Participatiewet, het vaststellen van werkprocessen, de correspondentie hierover met onze
inwoners en het ontwikkelen van goede samenwerkingsafspraken tussen het team Werk en de
backoffice van gemeente Borger-Odoorn. Daarnaast
was het nodig om de automatisering te verbeteren.
Verder is het netwerk van ondernemers, reintegratiepartners en aanbieders van onderwijs
en werktrajecten (o.a. Wedeka, Emco, Dok4 en
Andes) beter gestructureerd. Ook neemt het team
actief deel aan netwerkorganisaties binnen de
arbeidsmarktregio Drenthe.
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3.2 Re-integratie
Er is een format ‘Plan van Aanpak’ ontwikkeld,
waarin het regenboogmodel en het methodisch
werken voor team Werk geborgd is. De medewerkers
zijn gecoacht in het schrijven van een methodisch
plan van aanpak, het formuleren van (korte termijn)
doelen en de onderbouwing van een in te zetten
traject. Door middel van een plan van aanpak
hebben inwoners met een bijstandsuitkering
een portfolio en een trajectplan gemaakt. De
overdracht van informatie naar de backoffice van
de gemeente vroeg extra aandacht, omdat hiervoor
nog niet voorzien was in de digitale communicatie.
Met zekere regelmaat werken medewerkers
automatisering en backoffice vanuit het team Werk.
De Regisseurs Werk werken vanuit het kantoor

in Borger en ook vanuit de locaties van de Sociale
Teams.
Eind 2018 kwam het accent te liggen op het creëren
van overzicht in alle re-integratie voorzieningen
en producten die team Werk mag inzetten en
het onderling verband tussen de verschillende
producten. Hiervoor wordt begin 2019 een handboek
gemaakt, hetgeen alle actuele relevante informatie
bevat, zodat aan de voorkant van elk proces rond
re-integratie of participatie duidelijker is welk
instrument in welke concrete praktijksituatie de
meest passende oplossing is en direct duidelijk
is welke stappen er gezet moeten worden om dit
aanbod voor de klant te kunnen realiseren.

3.3 Participatieladder
Er is een meer uitgebreide versie van de participatieladder gemaakt en een beschrijving voor de werkers met
betrekking tot hoe zij al hun individuele casussen hierop moeten indelen. Hierdoor kan er meer specifieke
informatie gegenereerd worden over de samenstelling van de doelgroep van team Werk dan bij de ‘gewone’
participatieladder het geval is. Op basis van deze informatie kan vraag en aanbod nog beter op elkaar afgestemd
worden.
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3.4 Portfolio
De inwoners met een bijstandsuitkering maken
inmiddels allemaal een geautomatiseerde portfolio,
die het proces van bemiddeling vergemakkelijkt.

3.5 “De winkel is open”
Naast ontwikkelen en opbouwen hebben we
bestaande klanten met een Participatiewetuitkering en een nieuwe groep inwoners met een
bijstandsuitkering (aanvraag) gesproken. Deze
inwoners zijn naar werk of school bemiddeld of
hebben trainingen kunnen volgen om zo dichterbij

de deelname aan de arbeidsmarkt te komen dan wel
al uit te stromen naar werk. Er is veel aandacht voor
duurzaam plaatsen van inwoners met een uitkering
om hen daarmee zoveel als mogelijk perspectief te
bieden op langdurig werk en daardoor een inkomen.

3.6 De cijfers
In totaal is het uitkeringsbestand in 2018 gedaald
met 8,3%. Hiervan zijn 72 personen uitgestroomd,
omdat ze een baan hebben gevonden. Andere
redenen van het stopzetten van de uitkering waren
onder andere verhuizing, bereiken van de AOW
gerechtigde leeftijd en samenwonen. De daling is

niet specifiek merkbaar voor één doelgroep, maar
is waar te nemen binnen alle leeftijdsgroepen,
etnische achtergronden, mensen met een beperking
etc. De automatiseringssystemen zijn in 2018
ingericht en gevuld, daarom kan de eerste monitor
in april 2019 verwacht worden.
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3.7 Inzet vanuit kwaliteit
Er is een groot appèl gedaan op alle medewerkers om de werkwijzen waar mogelijk goed te integreren en
werkprocessen te borgen. De stichting stelde hoge eisen aan de kwaliteit van deze processen naast alle lopende
zaken. Er is om die reden tijdelijk extra ingezet op kwaliteit, hetgeen in april 2018 in de formatie tot uiting is
gekomen door de tijdelijke inzet van 32 uren extra inzet van een kwaliteitsfunctionaris.

3.8 Managementinformatie
weer te geven. Deze informatie is vooral van belang
voor de teamcoördinator bij de aansturing van de
uitvoering.

Eind 2017 heeft de kwaliteitsmedewerker de
gemeente input gegeven voor het genereren van
managementinformatie. Er is een overzicht gemaakt,
waarin alle managementinformatie vermeld staat
die vanuit beleid en uitvoering wenselijk is om te
monitoren, te evalueren en te ontwikkelen.

De kwaliteitsmedewerker bewaakt dit iedere maand
en zorgt dat ieder kwartaal de cijfers gegenereerd
en verspreid kunnen worden. Dit tezamen heeft
ervoor gezorgd dat er in 2018 voor het eerst ten
behoeve van de Sociale Teams ieder kwartaal
managementinformatie verstrekt kon worden
aan het Management Team, de Raad van Toezicht
en gemeente Borger-Odoorn. Naar aanleiding
van evaluaties moet het dashboard steeds verder
uitgebreid en doorontwikkeld worden, zodat de
cijfers van zowel de Sociale Teams als ook het team
Werk zichtbaar zijn, zodat zowel de Gemeente
Borger-Odoorn als ook de stichting hierop kunnen
anticiperen. In verband met de grote onderlinge
afhankelijkheid in dit proces, wordt hierin
gezamenlijk gewerkt.

Automatisering en inrichting dashboard
In 2018 is hard gewerkt aan het daadwerkelijk
genereren van deze informatie. Voor de sociaal
werkers is er een A4 opgesteld met de belangrijkste
afspraken rondom registratie in i-Samenleving
om de uniformiteit van hun registraties te borgen.
Samen met de gemeente heeft de kwaliteitsmedewerker op proef een dashboard van Qlik
Sense ingericht. Het dashboard bleek (nog) niet
alle wenselijke informatie te kunnen weergeven.
Daarom heeft de kwaliteitsmedewerker apart een
Excel bestand ontworpen, waarin het mogelijk is
gegevens per maand op te slaan en in een grafiek
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4

Financiën

“ Laat iedereen doen waar hij of zij goed in is,
dan helpen we elkaar het beste ”
Anita van der Schuur, accountmanager gemeente Borger-Odoorn
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4.1 Overzicht baten en lasten
In dit jaarverslag heeft u kunnen lezen en zien wie wij zijn, waar wij voor staan en wat we in het jaar 2018 hebben
gedaan. De financiële verantwoording over 2018 en 2017 laten wij zien in een overzicht van onze baten en lasten.

Baten en Lasten
bedragen in €

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

Begroting
2017

BATEN:
Subsidiebaten

2.630.757

2.689.719

2.227.343

2.303.900

0

0

932

0

2.353.514

2.419.182

1.997.650

2.057.050

1.476

1.000

0

6000

80.721

72.337

59.928

60.000

2.488

9.500

7.265

13.500

Kantoorkosten

147.846

154.500

131.668

117.750

Verkoopkosten

6.315

9.550

18.020

10.000

35.275

23.300

11.541

39.600

2.627.635

2.689.369

2.227.004

2.303.900

3.122

350

339

0

449

350

339

0

2.673

0

0

0

LASTEN:
Kostprijs van de omzet
Personeelskosten
Afschrijving materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten

Algemene lasten
Som der kosten
Resultaat
Financiële baten en lasten
Rentelasen en soortgelijke lasten
Resultaat*
*is toegevoegd aan de reserves
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Een blik naar 2019
Het maatschappelijk domein is aan verandering
onderhevig. Nederland vergrijst en de inwoners van
de gemeente stellen andere vragen. De vooronderstelling is dat de budgetten verder zullen afnemen,
voorzieningen onder druk komen en de dorpen
“krimpen”. Daarnaast hebben de beleidskeuzes
van zorgverzekeraars en woningcorporaties direct
invloed op het maatschappelijke domein. Mensen
wonen langer thuis en mensen die daar moeite mee
hebben, hebben vaak (meer) zorg en ondersteuning
nodig. Daarnaast maken we ons zorgen over de gezondheid van de inwoners van onze gemeente. We
weten inmiddels dat in delen van onze gemeente
inwoners eerder overlijden, doordat ze onder andere ongezond eten en te weinig bewegen. Er is daarnaast sprake van generatieproblematiek en armoede.

Binnen de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn
verwachten we dat het, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, lastiger wordt om aan ervaren en goed
gekwalificeerd personeel te komen met betrekking
tot onze kernfuncties. Dit is ook in toenemende
mate een probleem van onze stakeholders, waardoor wachtlijsten ontstaan. Momenteel worden we
al geconfronteerd met grote wachtlijsten binnen
Veilig Thuis Drenthe en de GGZ. Om aantrekkelijk
te zijn voor nieuwe medewerkers zullen wij ons
moeten onderscheiden door het tonen van goed
werkgeverschap en het bieden van aantrekkelijke
functies, waarbij het accent ligt op verdere ontwikkeling. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre
alle vragen binnen de stichting door HBO-professionals moeten worden opgepakt.
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Andere ontwikkelingen binnen de gemeente
Borger- Odoorn:
∙ Ouderen blijven langer thuis wonen en worden
hulpbehoevender en immobieler. Daardoor
stijgt de vraag naar hulp bij het huishouden en
voorzieningen, waardoor langer thuis wonen zo
lang mogelijk succesvol is
∙ Met name ouderen vereenzamen, waardoor het
welbevinden afneemt
∙ Er zijn veel gezinnen met schulden. Het 		
langdurig leven met schulden leidt tot meerdere
maatschappelijke problemen
∙ Hierdoor leven veel kinderen in armoede,
waardoor zij niet volwaardig kunnen deelnemen
aan het maatschappelijk verkeer
∙ Er is sprake van echtscheidingsproblematiek,
waardoor kinderen niet goed kunnen		
functioneren
∙ Voorzieningen staan onder druk. Het is steeds
moeilijker om voorzieningen in dorpen te
behouden
∙ Er is krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er
druk ontstaat op de personele bezettingen van
hulpverlenende organisaties. Hierdoor ontstaan
wachttijden
∙ De rol en invloed van de overheid wordt 		
kleiner en inwoners zijn in toenemende mate
verantwoordelijk voor hun eigen situatie.
Mensen zijn zich hier niet altijd van bewust
∙ Maatschappelijk verantwoord ondernemen
is steeds belangrijker. Er moet meer aandacht
zijn voor duurzaamheid en het tegengaan van
(maatschappelijke) verspilling.

De voorzieningen staan onder druk. We zien dat
budgetten achterblijven op de groeiende vraag en
we zullen integraal samen met onze stakeholders
de schouders eronder zetten om de te besteden
middelen zo goed als mogelijk aan te wenden in die
situaties waarin ze het hardst nodig zijn.
We werken samen met de gemeente aan een goede
inkooprelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit inkoopcontract is de basis. De stichting
zal in lijn hiermee haar strategisch beleid in 2019
vormgeven.
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Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn
Postbus 24
9530 AA Borger

T. 0800-2009
info@socialeteamsborgerodoorn.nl

www.socialeteamsborgerodoorn.nl

