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Voorwoord

Voorwoord
“Het jaar 2019 ligt alweer een aantal maanden achter ons. Wie
had kunnen denken dat we ons binnen een paar weken in een
situatie zouden bevinden, die zoveel impact heeft op ons
leven. De uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende
maatregelen maken veel zaken betrekkelijk. Tegelijk moeten
we de vragen van onze inwoners niet bagatelliseren en
beseffen we heel goed dat ook in 2019 veel mensen zorgen
hadden over hun leven en de toekomst. De sociale-, psychischeen fysieke gezondheid van de inwoners van onze gemeente
speelde ook zonder het coronavirus een belangrijke rol. Vragen
van inwoners lijken soms op elkaar maar zijn tegelijk altijd
uniek. Er zijn meerdere oplossingen voor eenzelfde soort
vraag. Dat proces moeten onze medewerkers goed kunnen
doorgronden.
Tijdens de uitbraak van het coronavirus heb ik weer mogen
ervaren hoe flexibel en professioneel onze medewerkers
inspelen op alle maatregelen en de nieuwe digitale manier van
werken. Daar ben ik supertrots op. Ze doen het met passie en
ze zijn er altijd als je ze nodig hebt. De vragen van inwoners zijn
divers maar “waar een wil is, is ook altijd een weg”, al is het
met een omweg. Onze mensen pakken dit goed op.
In gesprek met elkaar en met betrokkenen hebben wij onze
ervaringen in 2019 opgeschreven. Deze gesprekken vind je in
dit verslag. Op deze manier hopen wij dat je een goede indruk
krijgt van onze mooie organisatie en de mensen die er voor of
mee samenwerken.

2020
Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek aangaande de
T-shaped werkwijze in de sociale teams en de evaluatie sociaal
domein in 2020 blijven wij ons inzetten voor de doorontwikkeling van de stichting. Het team werk en participatie is daar
ook bij betrokken. We borgen wat goed gaat en verbeteren
wat beter kan. We doen dit gezamenlijk met alle medewerkers
van de stichting en in afstemming met onze opdrachtgever;
gemeente Borger-Odoorn en alle belangrijke samenwerkingspartners.

Ondanks alle beperkingen ten gevolge van het

coronavirus zullen we op aangepaste wijze doen wat mogelijk
is waarbij we de gezondheid van medewerkers en inwoners de
hoogste prioriteit geven.”
Rensina van der Velde
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Gemeente Borger-Odoorn heeft 5 jaar geleden de
keuze gemaakt om het sociaal domein in de Stichting
Sociale Teams Borger-Odoorn onder te brengen.

Om privacyredenen zijn de voorbeelden in dit jaarverslag anoniem gemaakt.
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Vertrouwen geven
om het zelf te doen
“Vraag naar iemands droom! Vanuit daar gaan mensen weer groeien en
kun je veel bereiken”
Mensen worden blij als ze het over hun passie kunnen hebben. Soms is
deze door verschillende redenen ‘weggeraakt’ en zijn mensen het
vertrouwen in zichzelf en de omgeving kwijt. Hoe zorg je er dan voor dat
je weer zelf de baas wordt over je eigen leven? Renate de Jonge,
regisseur werk en participatie en Ilona Benjamins, sociaal werker team
De Monden vertellen hoe zij hier dagelijks bij de stichting aan werken.

Ilona

Renate

Als team samen voor de beste oplossing

zoeken daarbij naar de verbintenis, waardoor mensen

Zowel Renate als Ilona geven aan dat ze de onder-

zich ook gehoord voelen. Dat betekent dat je vragen

linge samenwerking tussen de teams als een enorm

stelt als wat doe je nog meer en waar word je blij van.

voordeel zien. Renate: “Als ik kijk naar andere

Zodat de focus ligt op “wat gaat er goed?” Als je

collega’s bij andere gemeentes, dan kenmerkt ons

doorvraagt, dan kom je vaak ook tot andere inzichten

team zich in een enorme snelle samenwerking. We

en dan zie je dat iemand heel blij wordt van bijvoor-

weten elkaar altijd te vinden. Soms kom ik bij een

beeld meehelpen in het buurthuis.”

gezin dat meer nodig heeft dan alleen die stap naar
werk. Dan is het heel mooi dat we het sociale team

2019

van dat gebied gelijk kunnen vragen, kunnen wij dit

Op de vraag wat is je het meest bijgebleven van 2019

samen oppakken? Doordat we korte lijntjes hebben,

krijgen zowel Renate als Ilona een lach op hun

kunnen we complexe zaken sneller tackelen en je kan

gezicht. Ilona vertelt: “In mijn sociale team kwam een

met z’n tweeën gelijk optrekken, omdat de rollen

vader alleen te staan, nadat zijn vrouw met kinderen

heel duidelijk verdeeld zijn. De regisseur werk en

was vertrokken. Door het aanbieden van een

participatie houdt zich bezig met de werkzaken en

luisterend oor, kreeg hij weer meer zelfvertrouwen.

de sociaal werker richt zich dan op de thuisproble-

Ondanks dat je er niet voor kunt zorgen dat zijn

matiek.” Ilona vult aan: “Doordat we snel erbij zijn,

kinderen weer bij hem komen wonen, laat je je

Ilona werkt vanaf de start bij de stichting. “Daarvoor

Renate geeft aan: “Als regisseur heb ik veel klant-

kunnen we zwaardere zorg vaak voorkomen. Ook

betrokkenheid zien. Met deze kleine stap krijg je

was ik maatschappelijk werker met name voor

contact en help ik gezinnen die een bijstands

zien we steeds meer de mogelijkheid om familie,

toch een mooi effect: de vader voelt zich gehoord en

gezinnen. Deze expertise heb ik mee kunnen nemen

uitkering hebben aangevraagd volgens het principe

vrienden of voorzieningen in de buurt in te zetten.

heeft daardoor weer meer vertrouwen dat het goed

naar de stichting. Daarnaast ben ik dit jaar begonnen

1 regisseur per gezin. Daarnaast doe ik ook

Daarbij worden de samenwerkingen met de scholen

komt, op welke manier dan ook.”

als

in

accountwerk en dat betekent dat ik ook veel contact

en de huisartsen ook steeds beter en intensiever.

Valthermond. Wij werken in een team van mensen

praktijkondersteuner

bij

de

huisarts

heb met werkgevers over het aanbieden van stages,

Dan zie je dat je met elkaar snel kunt doorpakken. Er

Kleine stappen, groot effect

die allemaal allround zijn en dus kunnen wij de

banen en werkervaringsplekken.”

komt dan ook steeds meer vertrouwen.

Renate: “Van die kleine stappen word ik heel blij.

meeste vragen zelf beantwoorden.”

Doordat we snel
erbij zijn, kunnen we
zwaardere zorg vaak
voorkomen.
Zelf doen
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Bijvoorbeeld als iemand in het begin in de weerstand
zit en niet in beweging wil komen en dat je dan de
vraagt stelt, maar waar word je dan blij van? Als
iemand dan eindelijk weet wat zijn passie is, maak je
stappen. En dan is het natuurlijk helemaal geslaagd
als diegene zegt; wat fijn dat je mij geholpen hebt en
dat ik nu deze leuke baan heb. Een mooi voorbeeld
is de dansleraar, mijn collega’s zullen wel zeggen,
daar komt ze weer aan… maar dit is gewoon een
goed voorbeeld waar je heel blij van wordt. Deze

“Wat onze werkwijze heel erg typeert, is dat we

kandidaat vond het erg lastig en je voelde dan ook

uitgaan van: Wat kunnen mensen zelf? Dit is ook ons

de weerstand. Want waarom moet ik nu ineens iets

startpunt. De klant heeft de regie en wij staan ernaast

gaan doen, terwijl ik al jaren in de bijstand zit. En dan

en bieden ze de helpende hand. Als we kijken naar

stel je de vraag, Waar zit nou je passie? En het mooie

het afgelopen jaar dan zien we steeds meer beweging

is dat hij zich toen is gaan richten op dansen. Nu

op de participatieladder. Mensen die een baan

geeft hij in samenwerking met anderen dansles aan

vinden die het zelf helemaal niet hadden verwacht.

mensen in de bijstand en is hij aan het kijken wat hij

Ze staan dan versteld van wat ze allemaal zelf kunnen

moet doen om zzp’er te worden. Dat is toch een

en wat er mogelijk is.”

fantastisch resultaat dat begon met die simpele

“Wij bouwen vertrouwen op”, vertelt Ilona, “en

vraag: wat is je droom?”
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“Dat vertrouwen in zichzelf, dat ze ertoe doen, dat

praktijkondersteuner bij de huisarts in contact kwam

blijven we benadrukken. In het gesprek onder-

met een gezin, waarbij 1 van de kinderen moeilijk

zoeken wanneer ging het wel goed en wanneer ben

gedrag liet zien. De vraag was op dat moment of

jij weer blij. Daar hoort ook het ontdekken bij wat je

het kind onderzocht moest worden. Toen ben ik

niet leuk vindt. Kan dat ook weer van je lijstje af.”

eerst in gesprek gegaan met de moeder. Dan heb
je het over dingen als; hoe ziet jullie dag eruit? Het

Wat is jullie droom voor de stichting?

mooie is dat ik tijdens deze gesprekken de moeder

Renate enthousiast: “Dat we nog heel lang dit werk

het vertrouwen kon geven dat ze het al heel goed

goed kunnen doen. Waarin we elkaar blijven vinden,

deed en met wat extra tips kon ik haar nog beter in

elkaar vertrouwen en blijven groeien door expertise

haar kracht zetten. En dan ben je helemaal blij als

te delen. We hebben natuurlijk heel hectisch werk,

de moeder aangeeft, het gaat steeds beter, dat

waarin we mooie dingen meemaken, maar we zien

onderzoek is helemaal niet nodig.”

natuurlijk ook veel ellende. En dat we daar de kracht
voor blijven houden. Dat is nu zo, maar ik hoop dat

Samenwerking met bedrijven

dit in de toekomst ook zo blijft. Dat we de ruimte

In 2019 zijn we verschillende samenwerkingen

krijgen om als professionals te blijven ontwikkelen

aangegaan. Daarbij hebben we gekeken welke

en dat de inwoners ons goed blijven vinden.”

werkgevers interessant zijn voor onze klanten en
hoe zorgen wij ervoor dat we deze contacten goed

Ilona: “Dat mensen ook beseffen dat sommige

blijven onderhouden. Zo zijn er statushouders

dingen nou eenmaal bij het leven horen. Het hoeft

begonnen bij CSU, een groot schoonmaakbedrijf.

niet altijd opgelost te worden met zware zorg. Soms

Twee hebben nu een arbeidscontract gekregen.

is een luisterend oor voldoende en soms lossen we

Nazorg is dan wel belangrijk om ervoor te zorgen

het op met hulp van familie en vrienden. Dit zouden

dat het arbeidscontract gecontinueerd wordt en

we nog wel beter mogen doen; gebruik maken van

eventuele problemen snel worden opgepakt.

het voorliggend veld: samen met familie, vrienden

Vertrouwen en verbinden
Uit alles blijkt dat het geven van vertrouwen en de
verbinding zoeken belangrijk is binnen de stichting.
Zo geeft Ilona nog het voorbeeld van ouders die
gingen scheiden en waarbij een van hen in de put is
geraakt. “Door ons contact heeft deze persoon zijn
leven meer op de rit gekregen. Je ziet dat hij nu via
team werk en participatie aan de slag is gegaan.”
Renate: “Dan zie je ook weer die mooie samenwerking tussen de beide teams.”

8

en buren kun je nog zoveel meer.
Als laatste wil ik daaraan toevoegen: Blijf oog
houden voor elkaar!”

Dat mensen ook
beseffen dat sommige
dingen nou eenmaal
bij het leven horen.
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Samen leren is
beste kwaliteit van
een organisatie
Continu open staan voor feedback dat is wel een van de kernmerken
van Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn. En omdat we daarvoor
open staan, blijven we scherp en leren we alle dagen van elkaar. Tijdens
het gesprek met Wietske en Anne-Marie, beide verantwoordelijk voor
de kwaliteit binnen de organisatie, is dit steeds wat terugkomt.

Overlegstructuren
“Samen in gesprek zijn met elkaar en met onze partners is heel
belangrijk, daarom is in 2019 na een brede evaluatie besloten
om de expertteams te laten vervallen. Nu hebben we 1 indicatie-overleg voor zowel Jeugd als Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning), waar ook een collega van team werk en parti-

Wietske

Anne-Marie
Anne-Marie: “Het mooie is dat
Wietske en ik heel verschillend zijn,
maar dat we wel steeds met elkaar in
gesprek blijven. Hierdoor spreken we
elkaar makkelijk aan, waarbij we altijd
op zoek gaan naar de beste oplossing
en we met elkaar een goede en
prettige samenwerking hebben. Dit
zien wij ook terug in de teams.”

cipatie aan deelneemt. Daarnaast heeft elk team een wekelijks
beschermingsoverleg waarin veiligheidscasussen (0-100 jaar)
worden besproken in aanwezigheid van de gedragswetenschapper. Door deze keuze leren we meer van elkaar en komen

flexibel kunt zijn en hoe je je ook aan de afspraken kunt houden.”

we met meer mensen tot een betere analyse.” Wietske vult aan:

Om invloed te hebben op het niveau van onze kwaliteit en te

“Zo kan bijvoorbeeld een inwoner met verschillende problemen

toetsen of het voldoet hebben we in 2019 steeds meer gebruik

juist geholpen zijn met het vinden van een baan, waardoor

gemaakt van managementinformatie. Dit gaf veel aanknopings-

andere vragen ook opgelost worden.”

punten, maar is soms wel lastig te interpreteren.

“Door te kiezen voor deze aanpak krijgen wij ook meer inzicht in

“Vanuit ons vakgebied is het belangrijk dat iedereen op de

Vanuit ons vakgebied is het
belangrijk dat iedereen op de
hoogte is van de gemaakte
afspraken, om zo de
kwaliteit te kunnen borgen.

hoogte is van de gemaakte afspraken, om zo de kwaliteit te

Wietske: “Naast managementinformatie is werken vanuit

kunnen borgen. In 2019 is er een jaarplanning gemaakt, maar

vertrouwen ook belangrijk. We zien elkaar als professionals.

soms moet je daarvan afwijken om binnen de kaders iemand te

Daarbij hebben we goed nagedacht hoe we onze visie in de

helpen. Toch helpt zo’n jaarplanning om ook lange termijn

dagelijkse praktijk willen brengen. En dan kom je weer terug dat

doelen te kunnen behalen. We willen dat deze jaarplanning

we graag willen dat we continu blijven leren en openstaan voor

vanaf nu door ons geborgd en door het managementteam

feedback. Als je dan ziet dat dit werkt, ja dan word je erg blij.

gemonitord wordt. Tegelijkertijd ben je wel aan het kijken hoe je

Een van de dingen waar we ook mee bezig zijn geweest in

het geheel van collectieve voorzieningen en het netwerk van
vrijwilligers en professionals, die vrij toegankelijk beschikbaar zijn
in Borger-Odoorn (voorliggend veld). Zo kunnen wij inwoners
beter helpen om op eigen kracht en tevredenheid deel te nemen
aan de samenleving. In 2020 gaan we deze aanpak evalueren.”

Kwaliteit en veiligheid
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2019 is de AVG. Naast registreren van

Maar we stimuleren de collega’s juist ook

zelf doen. “Dit betekent dat als mensen

gegevens wil je dat je collega’s weten

om dit samen te doen. Net als bij onze

ergens ontevreden over zijn, dat het dan

waarom de AVG er is en wat het voor hen

klanten

elkaar

goed is dat een ander nog eens

en onze klanten betekent. Anne-Marie

afgesproken, dat als je een vraag hebt, je

onbevooroordeeld kijkt naar de situatie

heeft hiervoor de tien leefregels gemaakt.

eerst zelf op onderzoek uit gaat en

en het proces. Wat is er nou gebeurd en

“Voor onze klanten blijft het uitgangspunt;

daarna in gesprek gaat met je directe

wat is er aan de hand. Wat kunnen we

1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Hoe blijven

collega. Dit vergroot volgens ons het

dan alsnog bereiken, zodat iedereen

we daarbinnen de privacy waarborgen

lerend vermogen van jezelf en van de

tevreden is. Ik vind het mooi dat we dat

en hoe werkt het als een ouder een

organisatie. Daarnaast willen wij dat

doen en dat we daar aandacht voor

dossier opvraagt van zijn kind? Doen wij

inwoners ook zo met hun vragen aan de

hebben. Dat betekent dat mensen er

dit op de juiste manier? Zo blijven we

slag gaan en dan moet je zelf wel het

echt op kunnen vertrouwen dat als iets

met elkaar in gesprek en leren we van

goede voorbeeld geven. Soms is dat

niet goed gaat dat we daar heel

elkaar om zo te blijven verbeteren.”

lastig omdat je ook laagdrempelig wilt

zorgvuldig naar kijken. Met meer mensen

zijn, maar je wilt juist stimuleren dat

dan alleen de betrokkenen. Ik vind dit

sociaal werkers met elkaar overleggen.”

respectvol naar de klant toe. Het is

“Dat blijven leren zie je ook terug in de

Anne-Marie: “Als je als inwoner of als

natuurlijk heel makkelijk om jezelf en je

samenwerking met anderen. Zo is het

collega een vraag hebt, dan vind ik wel

collega’s gelijk te geven. Maar het is ook

leernetwerk

Samenwerkingen

van

met

Hanzehogeschool

dat je de informatie goed moet kunnen

goed dat we durven te zeggen, maar we

vinden. Samenwerken helpt daarbij,

gaan het oplossen. Dit zit in onze visie en

rondom ouderen beter te regelen.

omdat mensen je dan leren kennen en

dienstverlening en daar ben ik trots op!”

Hiervoor kijken we met name hoe we de

weten wat je doet. Daarom proberen we

samenwerking met de ketenpartners,

ook samen te werken met verschillende

Wens voor 2020

zoals de huisartsen, ziekenhuizen en

scholen, zo raak je ook op die plekken

Aan het einde van het gesprek spreken

wijkverpleegkundigen

verbe-

meer bekend. Ook heb je een plek nodig

Anne-Marie en Wietske nog hun wens uit

teren. Ook voor het opzetten van een

waar de informatie staat, daarom zijn we

voor 2020. Anne-Marie: “Ik vind dat we

preventieteam werken we nauw samen

in 2019 begonnen met het vernieuwen

de opdracht hebben om ieder jaar iets te

met betrokkenen om eenvoudige vragen

van onze website.”

bereiken. Waardoor we het beter doen

kunnen

Je wilt juist
stimuleren dat
sociaal werkers
met elkaar
overleggen.

en waar de klant profijt van heeft, dat is

Wat maakt deze organisatie zo
mooi?

zodat de inwoners goed weten wat er

kunnen passende voorliggende voorzieningen gerealiseerd worden die professi-

Bij Anne-Marie en Wietske komt tijdens

onele inzet uitstellen of voorkomen.

het gesprek steeds het van elkaar leren

Fijn dat we daar in 2019 een start mee
hebben gemaakt. En natuurlijk zijn we in
2019 ook druk bezig geweest met het
verder ontwikkelen van de plannen
vanuit de Regio Deal. Hier is “Expeditie
De Monden” uit voort gevloeid.”
Dit betekent dat er met meerdere
partijen samen met de inwoners gewerkt
wordt aan het bevorderen van meer
eigenaarschap in het gebied. Hierdoor

Wat als je een vraag hebt?

Jaarverslag 2019 - Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn

we

opgezet. Doel daarvan is om de zorg

op een eenvoudige wijze op te pakken.
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hebben

onze missie. Wietske: “En als ik aanvulling
mag geven, we moeten elkaar blijven
vertrouwen, dat we willen leren van
elkaar, verder willen komen. En dat
betekent praktisch, we moeten elkaar
blijven vertellen wat we beter kunnen
doen. En inhoudelijk is het voor 2020 in
ieder geval een doel om de plannen
duidelijker en overzichtelijker te maken,
afgesproken is.

weer naar voren. Anne-Marie geeft aan
dat ze graag tegen de inwoners en

Wietske: “Binnen de stichting zijn wij de

collega’s wil zeggen dat we altijd heel

sparringpartners voor onze collega’s.

kritisch moeten blijven op hoe we het
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Raad van Toezicht: een
goede gesprekspartner
helpt je groeien
In gesprek met elkaar zoeken naar de beste manier waarop je elkaar versterkt
vanuit ieders deskundigheid en vanuit ieders rol. Dit is waar Wieke de Jong en
Leo Wanders van de Raad van Toezicht (RvT) graag hard voor maken. Samen met
deze twee RvT-leden blikken we terug op 2019 en kijken we vooruit naar 2020.

Leo

Wieke

Leo

Wieke is teamcoach van de sociale

gemeente. Ze zijn uiteindelijk onze

en de sociale teams op enige afstand

moeten lopen met de planning van de

maar in de hectiek van de dag hangen.”

zijn gestart met hbo en hbo+. Als we

teams Het Hogeland en is vanaf het

opdrachtgever en wij als stichting de

neer te zetten. De conclusies zijn nog

gemeente. De zoektocht naar een

Leo: “De eerste twee, drie jaar waren we

uitbreiden, kunnen we dan ook iets met

ontstaan in 2015 betrokken als RvT-lid

opdrachtnemer. Dat is altijd wel een

niet helemaal definitief, maar over het

goede manier, waarop je elkaar versterkt

veel bezig met het meedenken met de

mbo’ers doen? Met dat soort vraag-

van de stichting. “Gemeente Borger-

zoektocht. Tot waar kun je je eigen

algemeen blijkt dat het wel een goede

vanuit ieders deskundigheid en vanuit

bestuurder over de organisatie van de

stukken houden we ons nu bezig.”

Odoorn koos er zo duidelijk voor om

besluitvorming formuleren en waar zoek

stap is geweest. Ik ben er zelf ook een

ieders eigen rol, blijft gaande. Dat zijn

stichting. Hoe is de relatie met de

deze vorm van ondersteuning buiten de

je de samenwerking op?”

groot voorstander van. De politieke

gesprekken die we met zowel de

gemeente, hoe is de inrichting van de

Duidelijke taakverdeling

organisatie te plaatsen, dat ik werkin-

verantwoordelijkheid of de beleidsregie

bestuurder als met de gemeente voeren.

teams en hoe zoeken we aansluiting bij

Stapje voor stapje gaat de stichting naar

houdelijk nieuwsgierig was hoe dit zou

en de uitvoering, dat moet je uit elkaar

We zitten 2 keer per jaar bij de

de andere ketenpartners? Er speelde

een optimalere samenwerking met de

halen. Dan krijg je meer scherpte.”

wethouders van het sociaal domein aan

bedrijfsmatig het nodige. Nu komen we

gemeente. Maar volgens Wieke is het

tafel. Om elkaar op de hoogte te houden

meer in de bestendigingsfase en dan

punt, waarop het meest optimale uit de

en bepaalde thema’s te bespreken om

kun je meer naar voren kijken. Ik ben

samenwerking wordt gehaald, nog niet

“De Raad van Toezicht heeft een aantal

de verbinding goed te houden, zodat

heel positief geweest over het regen-

behaald. Wieke: “Dan heb ik het over

wettelijke taken, zoals het goedkeuren

we niet uit elkaar drijven. Dat zijn prima

boogmodel als visie en denkkader. Het

het punt waarop de gemeente in de rol

van de jaarrekeningen, jaarplannen en

gesprekken. We willen met respect voor

is nog steeds goed, maar het raakt een

van regiehouder en beleidscoördinator

wijzigingen in statuten. Sommige dingen

ieders

beetje uitgewerkt. Het vraagt eigenlijk

zit en de stichting in de uitvoerende rol.

kun je moeilijk in de organisatie zelf

worden.”

om een stuk doorontwikkeling, omdat

Dat de gemeente gebruik weet te maken

bespreken, dat bespreek je dan met de

Wieke: “Aan de ene kant wil je nauw met

de wereld om ons heen niet stilstaat. We

van de deskundigheid en de ervaring

Raad van Toezicht. We zijn tevens de

elkaar in verbinding staan, maar het kan

hebben daar de nodige discussies over

van de stichting en dat dit op een goede

formele

bestuurder

soms wel wat zakelijker. Het is soms niet

gevoerd. Zijn we nog steeds een toege-

manier met elkaar wordt gecombineerd.

Rensina van der Velde, met wie we

altijd helder waar onze beslissingsbe-

voegde waarde voor de gemeente, de

Dit gaat al steeds beter, maar dit vraagt

jaarlijkse gesprekken voeren over de

voegd ligt en waar onze uitvoerende

burgers of voor onze eigen organisatie?

wel aandacht.”

gaan.”
Leo werkt bij ZINN en solliciteerde twee
jaar geleden naar de functie van RvT-lid.
Leo: “Het sociaal domein en een organisatie in ontwikkeling, dat past goed bij
mij. Ik vind het bijzonder dat de stichting
in 2015 is ontstaan vanuit het gedachte
goed van het regenboogmodel en
met een bevlogen wethouder die een
duidelijke visie heeft neergelegd samen
met alle anderen. Dat maakt de stichting
tot een mooie werkomgeving, letterlijk

Zonder last en
ruggenspraak
echt kijken welke
zorg we kunnen
inzetten. Zo
kunnen we doen
wat nodig is.

en figuurlijk, waar ik mijn steentje aan wil

Taken Raad van Toezicht

werkgever

van

rol

geen

aparte

eilandjes

koers van de stichting, beloning en

taken liggen. Soms voelen we ons een

Daarin komen we wel weer in de

Leo: “Wat Wieke zegt, het is een enorme

functioneren. Maar het belangrijkste is

afdeling van de gemeente.”

volgende denkfase terecht, de volgende

Terugblik op 2019

Wieke: “Het uitgangspunt van een

zoektocht. Hoe verhoud je je tot elkaar?

vanaf enige afstand en op de achter-

ontwikkelfase kun je beter zeggen. Hoe

Op de vraag wat het meeste is bijge-

sociaal werker die aan de keukentafel

Bij een startende stichting en een

grond een goede gesprekspartner zijn.

Hoe functioneert de Raad van Toezicht

zien de komende jaren eruit? We willen

bleven van het afgelopen jaar antwoordt

zonder last en ruggenspraak echt kan

gemeente die het voor een belangrijk

We hebben herhaaldelijke gesprekken

vandaag de dag?

Wieke: “Wij zijn

een nieuwe stip op de horizon te zetten.”

Leo: “De grote inzet van de medewerkers

kijken welke zorg we kunnen inzetten,

deel toch wel eng vindt om afstand te

met Rensina over hoe we ons bijvoor-

steeds beter in staat om dat klankbord

Wieke: “We willen ook onderzoeken wat

en het werk dat wordt verzet. Dat valt mij

dat vind ik heel goed! Zo kunnen we

doen? De gemeente heeft het afgelopen

beeld moeten verhouden ten opzichte

te kunnen zijn voor de bestuurder.

voor plaatje daarbij hoort als het gaat

iedere keer weer op. De complexe

doen wat nodig is. Tegelijkertijd ervaren

jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar

van de gemeente. We hebben een

Daarbij stellen we vragen over waar we

over informatie en wat voor type

casuïstiek waar de medewerkers van de

we regelmatig dat we met die navel-

de vraag of het een goede zet is geweest

bepaalde

staan over vijf jaar. We blijven niet alleen

medewerkers je daarbij nodig hebt. We

stichting tegenaan lopen, met alle

streng nog flink verbonden zijn aan de

om de stichting in het leven te roepen

eigen planning en controle, die gelijk

bijdragen.”
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positieve dingen dus de successen die

op een meer integrale samenwerking

gekeken, dat iemand ook op dat niveau

ze behalen, maar ook de stroperigheid

tussen de partijen die in het sociaal

kan functioneren.” Leo vult aan: “Verder

en het onderdeel zijn van het sociaal

domein werkzaam zijn”, aldus Leo.

lag de kwaliteit van Marian ook heel erg

domein. Soms ben je echt aan het

Governance Code

in het kennen van het gemeentelijk

vastlopen, maar de medewerkers blijven

Een andere belangrijke taak, misschien

domein, hoe het reilen en zeilen binnen

continu zoeken naar de juiste oplos-

wel de belangrijkste, is de Governance

een gemeentelijke organisatie gaat. Dit

singen voor de individuele problematiek

Code. Hoe is dat in 2019 gegaan? Leo:

helpt erg als je in gesprek bent met

die ze tegenkomen. Alle medewerkers

“Een belangrijk onderdeel is natuurlijk

elkaar en de gemeente.”

zijn erg betrokken bij het werk en blijven

dat je in de planning en control cyclus de

positief daarin. Dat blijf ik toch wel het

juiste dingen doet. Ik durf wel te stellen

Kijken naar 2020

opvallendste vinden.”

dat we volgens de Governance Code op

Leo: “De ontwikkeling die in 2019 speelt,

Wieke vult aan: “Je hebt het over de

een goede manier het afgelopen jaar de

gaat in 2020 gewoon door. Op het punt

werkwijze binnen de stichting. Maar ook

dingen gedaan hebben die we zouden

van participatie moeten we op een

de effort die gestoken wordt in het

moeten doen.” Wieke vult aan: “Een van

goede manier verder door ontwikkelen.

zoeken van samenwerking met zowel het

de dingen is dat je op een goede manier

Dit geldt eigenlijk voor het hele sociaal

voorliggend veld als de 2e en de 3e lijn,

informatie verzameld. Daarom hebben

domein,

mag worden genoemd. Zodat je in een

we minimaal 2 keer contact gehad met

gemeente zou volgend jaar wel weer

vloeiende keten met elkaar samenwerkt.

de

in

een volgende professionaliseringsslag

Wat mij bijstaat uit het jaar 2019 is dat we

2019 en hebben we werkbezoeken

kunnen gaan maken. Misschien dat als

de boel na een jaar aardig op orde

gebracht aan de teams. Om daar even

de coronacrisis nog heel lang gaat duren

Personeels
vertegenwoordiging

en dat we mensen echt hebben kunnen
begeleiden in het zetten van stappen.
Ook mensen die bij wijze van spreken al
jaren in dezelfde situatie zitten, maar
waar niet eerder naar omgekeken is. Ik
vind het een hele prestatie dat dit in
2019 al zo goed weggezet is.”

Projecten 2019

Gebruik elkaars
deskundigheid
en interesses en
wees trots op
wat je doet.

relatie

met

de

maar ik vind dat we daar met elkaar naar
moeten gaan kijken.”
Op de vraag of Wieke en Leo nog iets
willen

tegen

medewerkers

van

de

stichting, zeggen ze allebei volmondig
‘ja’. Wieke: “Ik zou willen zeggen tegen:
hou het vast, dat creatieve en vrije
kunnen! Blijf zoeken naar de beste
oplossing voor de inwoner. Blijf die vrije
denker met al dat gedoe om ons heen,

In 2019 zijn projecten gestart die ook in

van wetgeving en regeltjes.”

2020 aandacht nodig hebben. Zoals de

de thermometer erin te steken; wat

Leo: “In het verlengde daarvan; gebruik

jeugdzorg, vindt Wieke. “En het project

horen we daar terug? Dus niet alleen via

elkaars deskundigheid en interesses en

waar

de bestuurder maar, ook via de verte-

wees trots op wat je doet. Compli-

genwoordiging van de teams.”

menten voor het werk wat jullie doen!”

we

in

2019

uitgebreid

over

gesproken hebben: de Regio Deal. Dat
krijgt

16

de

het dan toch wel weer gaat wankelen,

hebben. We hebben ontdekt dat er al
veel mensen bekend zijn met de stichting

maar

in

2020

elkaar drijven. Dat zijn prima gesprekken.

zeker een vervolg. De Regio Deal is een

Andere ontwikkelingen in 2019

stimuleringsregeling om het sociaal

In 2019 hebben er nog meer ontwikke-

geen aparte eilandjes worden.”

domein verder te ontwikkelen. De

lingen in de Raad van Toezicht plaatsge-

Wieke: “Aan de ene kant wil je nauw met

gemeente

heeft

vonden. Zo heeft de raad een zelfeva-

elkaar in verbinding staan, maar het kan

hiervoor in samenspraak met de stichting

luatie gedaan en is Marian Boelema

soms wel wat zakelijker. Het is soms niet

een concreet projectvoorstel ingediend

gestopt als voorzitter. Wieke en Marian

altijd helder waar onze beslissingsbe-

om lokaal meer de verbintenis met de

zijn destijds tegelijk begonnen. Wieke:

voegd ligt en waar onze uitvoerende

nulde lijn en de eerste lijn te krijgen. Zo

“Marian was degene met de meeste

taken liggen. Soms voelen we ons een

kunnen we voorkomen dat er allerlei

bestuurlijke ervaring. Bij de aanstelling

afdeling van de gemeente.”

problemen gaan ontstaan. Het is gericht

van Leo hebben we daar goed naar

Borger-Odoorn
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Van bouwers naar borgers

en kostenbewust werken. Rensina: “Dit

Zo hebben de teamondersteuners het

lijk zijn, stellen we ons de vraag wat hier-

zijn ook de pijlers waarop we de

afgelopen jaar een training notuleren

van de oorzaak is en kunnen we bekijken

afgelopen jaren gebouwd hebben. Nu

gehad en is iedereen binnen de organi-

wat we hieraan kunnen doen. “We stel-

“We zijn trots op dat we zoveel bereikt hebben,
maar we willen nog zoveel meer!”

we de pioniersfase achter de rug hebben,

satie getraind in het omgaan met

len hoge eisen aan onszelf, waarbij we

is het tijd om te reflecteren en te borgen.

ongewenst

gedrag.

efficiënter willen werken en van elkaar

We zien dat er mensen van het eerste uur

Daarnaast is er wederom geïnvesteerd in

willen leren. Monitoring helpt ons daar-

zijn die ervoor kiezen om ergens anders

de TMA-methode die ondersteunt in

bij”, aldus Rensina. Daarom is er geïn-

te gaan werken en dat we er nieuwe

de competentieontwikkeling.

vesteerd in audits. Deze werden in eerste

Aandacht voor mensen. Dat is waar het elke dag om draait bij Stichting
Sociale Teams Borger-Odoorn. Ook volgens Heleen Schut, Roos Jelier
en Rensina van der Velde is dit de sleutel tot verdere groei. Met zijn
drieën vormen ze het managementteam en werken ze verder aan
slimme verbindingen. Binnen de stichting, maar zeker ook daarbuiten.

collega’s voor terug krijgen. De eerste

Heleen Schut is team coördinator van

Beter werken begint met inzicht

team werk en participatie: “Twee jaar

Volgens Roos kenmerkt bevlogenheid

geleden is alles met betrekking tot de

en passie de mensen die bij de Stichting

re-integratie van mensen met een parti-

Sociale Teams Borger-Odoorn werken:

cipatiewet-uitkering onder ons komen te

“Zij hebben bewust gekozen voor dit

vallen. We zijn druk aan de slag gegaan
met het scherpstellen van onze werkme-

Heleen

bouwers vertrekken en de borgers
komen in ons team.” Een aantal collega’s
willen daarnaast verder inspelen op

Roos

maatschappelijke

ontwikkelingen

en

werkwijzen weer actualiseren. Dat is een
mooi proces.

agressief

We blijven
investeren in
onze collega’s en
in elkaar.

instantie soms gevoeld als controle, volgens Roos zagen steeds meer collega’s
na de uitvoering in ‘dat het juist een middel is om van elkaar te leren’.

Nieuwe overlegstructuren
Op basis van verschillende inzichten zijn
de

overlegstructuren

aangepast.

Ze

passen nu beter in deze fase van besten-

“We blijven investeren in onze collega’s

Monitoring helpt om beter te
worden

en in elkaar. Door opleidingen, maar ook

In 2019 is de stichting zich meer gaan

Roos: “In de eerste jaren hebben we in de

werk en hebben de drive om het altijd

door kritisch te blijven. We vragen

richten op monitoring, om zo meer in-

structuren vooral gefocust op kennisover-

nog iets beter te doen. In onze relatief

feedback aan elkaar en zo weten we of

zicht te krijgen in ontwikkelingen, trends

dracht rondom jeugdhulp of Wmo (Wet

thodes, de monitoring en de teamont-

jonge organisatie zijn we begonnen als

de visie bij iedereen duidelijk is en of we

en kosten. Een goed voorbeeld: nu de

maatschappelijke ondersteuning). Nu dit

wikkeling. Centrale vraag was steeds:

pioniers. De opdracht van de gemeente

punten moeten aanpassen”, aldus Roos.

hoge kosten van de jeugdzorg inzichte-

kennisniveau op peil is hebben we de

hoe vertalen wij de visie van de stichting

was om slimmer te gaan werken binnen

binnen het team werk en participatie.”

de kaders van de wet- en regelgeving.

Rensina

In elkaar investeren

en

digheid dan in plaats van een pioniersfase.

Maar wij kijken verder dan naar onze taak
Roos Jelier was betrokken bij de

alleen. We doen gewoon wat nodig is.”

oprichting van de stichting. Ze is team
coördinator van de drie sociale teams:

Impact op klanten

“We zijn verantwoordelijk voor het

Heleen geeft aan dat er altijd eerst naar

sociaal domein en -net als Heleen- voort-

de persoonlijke situatie gekeken wordt:

durend bezig om onze werkwijze aan te

“Wat is de impact en wat betekent dit

scherpen. Doel is dat we onze sociaal

voor onze klanten? Wij kunnen aan tafel

werkers kunnen faciliteren om maximaal

met de gemeente wel besluiten om het

resultaat te behalen. Vandaag, maar ook

anders te doen, maar de impact op onze

in de toekomst.”

klanten wordt daarin nog wel eens
vergeten. Daarom is het onze plicht om

Derde MT-lid is directeur/bestuurder

deze vraag altijd te blijven stellen. Dat

Rensina van der Velde. Ze is aan boord

verbetert niet alleen onze dienstver-

sinds 2016: “Ik vind het belangrijk dat

lening, we krijgen er ook een beter

mensen zelf hun keuzes kunnen maken

inzicht door.”

en dat je altijd van en met elkaar blijft

18

leren en door blijft ontwikkelen. De visie

Pioniersfase achter de rug

van de stichting past dan ook goed bij

Bij nieuwe collega’s is er veel aandacht

mijn persoonlijke drijfveren.”

voor de visie, het regenboogmodel
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focus meer gelegd op van elkaar leren

Nu kunnen alle medewerkers nog

Tijdens

beschermingsoverleggen

makkelijker gebruik van alle TMA-ana-

worden risicovolle casussen besproken

de

lyses. Iedereen die minimaal een jaar in

en we doen een kwaliteitscheck bij

dienst is, doet een talentenanalyse. Ook

indicatiestellingen

indicatie-

kunnen

er

team
analyses

gemaakt

overleg. Hierdoor wordt er een groter

worden

ter

ondersteuning

van

leereffect behaald en wordt er efficiënter

teamplannen en zijn er 360 graden

gewerkt.” Heleen: “Er ontstaan in deze

feedback analyses beschikbaar. Op deze

fase nieuwe vormen. Als bijvoorbeeld

wijze wordt verder inhoud gegeven aan

een setting van een gesprek niet lekker

competentie
management

meer werkt, dan zijn wij kritisch en

stichting.

in

het

binnen

de

de

proactief genoeg om dit vrij vlot aan te
passen. De persoonlijke situatie centraal

Roos geeft aan dat dit uitstekend past

stellen en verder te kijken dan de taak:

bij een lerende organisatie zoals de

dát is hoe we willen werken. Om dit

stichting: “Wij vinden competenties

verder te bevorderen hebben we in 2018

belangrijker dan kennis. Deze tools

in samenwerking met de gemeente een

helpen geweldig hier een beter inzicht in

maatwerkpotje gerealiseerd. We zien

te krijgen. Collega’s hebben straks via

dat hier vorig jaar ook daadwerkelijk

een portal zelf toegang tot de analyses

meer gebruik van is gemaakt. Dit zorgt

en bijbehorende rapporten. Ze kunnen

ervoor dat we in moeilijke situaties snel

zelf hun feedbackgevers kiezen en met

kunnen

de resultaten aan de slag.”

handelen

om

erger

te

voorkomen.”

Projecten in 2019
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Onderzoek T-shaped professionals

preventie

Er is in 2019 een onderzoek uitgevoerd

ningen. Daarom was de centrale vraag in

en

voorliggende

voorzie-

naar het werken met T-shaped profes

het onderzoek in hoeverre de huidige

Opleiding Service, Welzijn & Zorg

sionals. Binnen de stichting heeft een

manier van werken met T-shaped profes-

De stichting is gevraagd om deel te

her
beoor
deling van taken en verant-

sionals nog aansluit bij de gewenste

nemen in de klankbordgroep van de

woordelijkheden van de sociaal werkers

effecten. En is deze werkwijze nog wel

nieuwe

plaatsgevonden.

toekomstbestendig?”

fulltime

associate

degree

Door

de

huidige

opleiding Service, Welzijn en Zorg van

werkwijze en opdrachtstelling vanuit de

Concluderend kan worden gesteld dat

NHL Stenden in Emmen. Deze opleiding

gemeente wordt er van alle sociaal

een deel van de doelen die zowel door

richt zich met name op afgestudeerde

werkers namelijk een hoog kennisniveau

de gemeente als door de stichting zijn

mbo studenten die zich door willen

verwacht. Roos licht toe: “We vinden op

gesteld, behaald worden door de huidige

ontwikkelen, maar voor wie de stap naar

dit moment dat iedereen 95% van de

manier van werken. De sociaal werkers

Social Work (hbo-6) te groot is. Deze

vragen moet kunnen oppakken. We

hebben een brede kennis over alle

opleiding

hbo-5

investeren daarom veel in scholing.

leefgebieden en kunnen daardoor een

opleiding. Door deel te nemen aan de

Verder moeten al onze sociaal werkers

breed (integraal) plan maken. Roos: “Kijk

klankbordgroep kon vanuit het werkveld

SKJ geregistreerd (en dus hoogop-

je echter naar hoe de T-shaped profes-

input worden geleverd voor de ontwik-

geleid) zijn. Dus veel van onze tijd gaat

keling van deze opleiding. Inmiddels zijn

zitten in het op peil houden van kennis

er twee stagiaires vanuit de opleiding bij
de sociale teams gestart!

is

namelijk

een

Zo kunnen onze
sociaal werkers
niet alleen
signaleren, maar
ook op vrijwel
alle gebieden
zelf handelen.

aandacht voor preventie en voorliggende

Goede Start

voorzieningen of versterken van het

Een bijzonder initiatief is Goede Start.

netwerk erbij in. Rensina: “Terwijl dit juist

Het doel hiervan is om de keten rondom

wél de speerpunten van zowel de

geboortezorg

Jeugdwet als Wmo2015 en de gemeente

verloskundigen en kraamzorg duidelijker

en stichting zijn. Op dat vlak sluit de

te maken waar ze met signalen terecht

huidige werkwijze dan ook niet aan op de

kunnen. Begin 2019 is er een aftrapbij-

effecten die we willen bereiken. Daarom

eenkomst georganiseerd voor kraam

willen we gaan onderzoeken op welke

zorg, verloskundigen, jeugdverpleeg-

wijze dit beter kan. Een voorbeeld is om

kundigen en sociaal werkers.

te

verbeteren,

door

te gaan werken met functiedifferentiatie.
Zodat iedereen de basiskennis heeft om

Roos: “Hier hebben we een stroom-

in alle situaties goed in kaart te kunnen

schema gepresenteerd, waarin jeugd-

Dit verklaart mogelijk ook waarom veel

brengen wat er nodig is en daarbij met

verpleegkundigen en het sociaal team

sociaal werkers de grote hoeveelheid

verdergaande specialistische kennis in

hebben verteld wat wij gezinnen kunnen

sional in de literatuur wordt beschreven,

tijd die het kost om de kennis op pijl te

het eigen vakgebied. Op deze manier

bieden. We vervullen namelijk de rol van

dan zou je kunnen concluderen dat er bij

houden als knelpunt benoemen, terwijl

kun je de regisseursrol meer koppelen

verkenner: op basis van signalen kijken

en vaardigheden. Dit alles om optimaal

ons eerder met superspecialisten wordt

dit niet uit de landelijke onderzoeken

aan een aanspreekpunt. De tijd is dus rijp

we wat er nodig is om een gezin te

integraal te kunnen werken. Door de

gewerkt. Zo kunnen onze sociaal werkers

naar voren komt. Doordat de sociaal

voor doorontwikkeling. Wij zien talrijke

ondersteunen. Wij weten dat baby’s die

complexiteit van een deel van onze

niet alleen signaleren, maar ook op

werkers door de huidige manier van

punten waarin we nog kunnen verbe-

niet in armoede geboren worden, een

TMA: Talenten motivatie analyse

casussen gaat onze aandacht vaak eerst

vrijwel alle gebieden zelf handelen. Dat

werken bijna alles moeten kunnen (en de

teren. Wat we met deze punten gaan

betere start en een beter toekomstper-

In de zomer is de stichting overgegaan

uit naar de meest urgente problemen,

gaat verder dan hoe het principe van

werkdruk

doen, presenteren we in 2020.”

spectief hebben. Eind 2019 zijn we

naar de nieuwe portal van de TMA.

waardoor er soms te weinig focus is op

T-shaped werken bedoeld is.”

daarbij ook nog eens hoog zijn), schiet de
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Hoofdstuk 4 - Van bouwers naar borgers

Nu Niet Zwanger (NNZ), eveneens een

heden van onze klanten. Het moet ook

onze partners klaar staan om deze

onderdeel van Goede Start. Het doel is

passen binnen wat werkgevers kunnen

nieuwe wet uit te kunnen voeren passend

om in gesprek te gaan met mensen

en willen. Ook hebben we steeds meer

bij de Regenboogvisie.

waarvan we inschatten dat het nu niet

aandacht voor nazorg: iemand aan een

handig is om zwanger te worden.

baan helpen is één ding, maar zorgen

Samenwerkingen

Duurzame anticonceptie speelt hierin

dat werknemer en werkgever deze

In 2019 heeft de samenwerking met

een belangrijke rol.”

arbeidsrelatie bestendigen voor langere

huisartsen en leerplichtambtenaren nog

tijd is een tweede.”

meer inhoud gekregen. Daar wordt nu

Dialoograad
In 2019 is ook de Dialoograad geïnstalleerd. Rensina: “De Dialoograad heeft
als doel vanuit inwonersperspectief een
bijdrage te leveren aan een goede
dienstverlening. Daarbij behartigt de
Dialoograad de gemeenschappelijke
belangen van de inwoners van de
gemeente Borger-Odoorn. Welke taken
deze raad heeft? Als inwoners van onze
gemeente gaan ze in gesprek met
inwoners, geven ze input over de
behoefte aan hulpverlening en geven ze
advies over de toegankelijkheid van
deze hulpverlening. Daarnaast kijken ze
mee in de ontwikkelingen van de
stichting en adviseren zij waar nodig en
gewenst.”

Focus op werkgevers

samenwerking

met

Borger-Odoorn

de

heeft

gemeente
aandacht

gekregen. Rensina: “Het is heel prettig
dat we een aanspreekpunt hebben in de
vorm van een accountmanager. De
afstemming met de gemeente kan op
een aantal punten nog verbeteren, maar
we hebben het afgelopen jaar wel
stappen gezet. We hebben als organisaties onze eigen dynamiek en moeten
daarover goed in gesprek blijven. Uiteindelijk doen we het allemaal voor
dezelfde inwoners.

Over 2020
Rensina: “In 2020 gaan we verder met
ons functiehuis. Ook gaan we kijken naar
de vraag of de sociale teams en team
werk en participatie samengevoegd
kunnen worden. We zien nu al veel

in beeld te hebben wie de klanten zijn.

Invoeren van de nieuwe wet
Inburgering

En waar ze behoefte aan hebben. Eind

In 2019 is in opdracht van de gemeente

aanvullen in de gesprekken die wij

2019 heeft een ander belangrijk aspect

een begin gemaakt om samen met onze

hebben met de inwoners. Het is

meer aandacht gekregen: werkgevers.

ketenpartners te kijken hoe de uitvoering

belangrijk dat mensen zichzelf kunnen

Heleen:

Voor onze stichting is het cruciaal goed
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Iemand aan een
baan helpen is
één ding, maar
zorgen dat
werknemer en
werkgever deze
arbeidsrelatie
bestendigen voor
langere tijd is
een tweede.

een goed vervolg op gegeven. Ook de

raakvlakken en we merken dat we elkaar

zijn

van de nieuwe wet Inburgering vormge-

redden en zo onafhankelijk als mogelijk

cruciaal voor het mogelijk maken dat

geven kan worden. In dit uitvoeringsplan

functioneren. Onze taak blijft om te

mensen met een Participatiewet-uit-

krijgt Team Werk en Participatie de

ondersteunen als dit nodig is. Laten we

kering weer aan het werk kunnen. Hoe is

regiefunctie in de begeleiding van

hier met z’n allen een belangrijke rol in

ons servicelevel naar hen toe? Wat

status
houders. Dit plan wordt in het

blijven spelen. Door verbindingen te

hebben zij nodig om mensen met een

eerste kwartaal van 2020 afgerond en

blijven leggen, aandacht te hebben en

afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen

dan wordt er z.s.m. gestart met een pilot.

door gewoon te doen wat nodig is.”

in hun organisatie? Onze rol gaat verder

Het doel is dat wanneer de wet in

dan alleen te kijken naar de mogelijk-

werking treedt (juli 2021) wij samen met

“Immers

werkgevers,
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Altijd het juiste blijven
doen voor de inwoner
Gemeente Borger-Odoorn heeft 5 jaar geleden de keuze gemaakt om
het sociaal domein in de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn onder
te brengen. In 2018 kwam daar de Participatiewet bij. Dit betekent niet
dat de gemeente er niet bij betrokken is. Integendeel. Er wordt van
beide kanten intensief samengewerkt om de inwoner van BorgerOdoorn zo goed mogelijk te helpen. Daarom horen wij ook graag van
Anita en Job wat zij van het jaar 2019 vonden.

Job Wolters werkt sinds 2007 bij
gemeente

Borger-Odoorn.

“Ik

ben

Dichtbij de verbinding
oplossing zoeken

afdeling

“De stichting heeft goede voeten in de
aarde van de samenleving van Borger-

mij bezig met re-integratiebeleid, de

Odoorn. Ze zitten letterlijk en figuurlijk in

werkvoorziening en met de status

de buurt van de doelgroepen op drie

houders. Sinds september 2019 ben ik

verschillende locaties. Job: “Dat zie ik

ook

Sociaal

echt als een winstpunt van hoe de

Domein en Bestuurlijke processen. Dit

stichting werkt. Dit horen we ook terug

betekent dat ik breder probeer te kijken

van andere partijen.” Anita: “Ze zijn

dan alleen de Participatiewet. Ik kijk

ontzettend gedreven om het goede te

integraal naar het gehele sociaal domein

doen voor de inwoner. Je ziet dat ze heel

en ik houd het politieke proces in de

erg zoeken naar een oplossing voor de

gaten. Veel mensen vinden iets van wat

inwoner en daarin schakelen ze ook met

gebeurt in het sociaal domein en ik

ons als beleidsmedewerkers en dan zie

probeer bij dat soort dossiers advies te

je dat er verder gedacht wordt dan het

geven aan betrokken en ook aan de

meest voor de hand liggende antwoord.

gemeenteraad en het college van

Zo ervaren wij dat team werk en partici-

Burgemeester en wethouders.”

patie ook heel erg naar de verbinding

coördinator

bij

de

Strategie

Job

“Voor de inwoners is de stichting een

Naamsbekendheid

een meerwaarde is voor de inwoner. Je

laagdrempelige plek waar je je verhaal

“Wij zien dat de mensen de stichting

ziet tijdens overleggen dat besproken

op een goede manier kwijt kunt en waar

weten te vinden op het moment dat ze

wordt of een inwoner die nu valt onder

er ook goed naar je wordt geluisterd.”

daar behoefte aan hebben. Verder

team werk wellicht beter geholpen kan

Anita: “Ik moest gelijk glimlachen toen

merken we dat de dienstverlening als

worden door iemand van het sociaal

Job deze zin zei, omdat ik ook direct

heel positief en laagdrempelig wordt

team. Dat schakelen gaat beter, omdat

laagdrempelig in mijn hoofd had. Wel

ervaren wordt. Juist bij inwoners die de

de teams letterlijk en figuurlijk dicht bij

wil ik het nog aanvullen met dat je ook

stichting nodig hebben.”

elkaar zitten.”

daadwerkelijk de hulp krijgt die je nodig

Laagdrempelig
Op de vraag hoe inwoners de stichting

hebt. Je kunt een goed gesprek hebben,

2019

maar je wilt ook geholpen worden. En

“De start van Expeditie De Monden is

dat is iets dat ze bij de stichting doen.”

mij het meest bijgebleven,” vertelt Anita.

zien komt direct het antwoord van Job.

en

maatschappelijke ontwikkeling en ik hou

beleidsadviseur

Anita

participatie en de sociale teams echt

zoekt met de sociale teams. Kijk, als
Sinds februari 2018 is Anita van der

iemand in de bijstand zit, dan kun je op

Schuur werkzaam als accounthouder van

zoek gaan naar een baan. Maar dat is

zowel welzijn, als van de stichting, als

soms niet alleen de oplossing. Dan blijkt

van de adviesraad en gemeente Emmen.

dat deze persoon ook bekend is bij het

Anita licht toe: “Zeg maar de externe

sociale team en dat een gecombineerde

partijen waar wij mee werken in het

oplossing beter gaat helpen.

sociaal domein. Sinds mei vorig jaar doe

natuurlijk hebben we de wet
telijke

ik dit ook voor de stichting.” Job vult

kaders, maar je merkt dat de sociaal

aan: “Anita bewaakt het geheel (strate-

werkers altijd het belang van de inwoner

gisch) en ik vul de deel
ge
bieden in

vooropstellen.”

(tactisch).

Job: “Wat mij vorig jaar echt opviel is dat

En

De stichting
heeft goede
voeten in de
aarde van de
samenleving van
Borger-Odoorn.

de samenwerking tussen team werk en
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Hoofdstuk 5 - Altijd het juiste blijven doen voor de inwoner

“Vanuit de Regio Deal kijken we naar hoe

staat zijn om snel te blijven schakelen en

we de slag meer kunnen maken naar het

daar mogen we trots op zijn. Dit is een

voorliggend veld (de mensen die dichtbij

echte teamprestatie!”

onze

familie,

Job sluit zich hierbij aan. “We doen dit

buurtinitiatieven

echt met elkaar, dus ook met adminis-

inwoners

vrienden,

maar

staan,
ook

zoals

kunnen meehelpen). Met Expeditie De

Hoofdstuk 5 - Altijd het juiste blijven doen voor de inwoner

tratie, beleid, applicatiebeheer en ICT.”

Monden kijken we met Welzijn, maar ook
met o.a. de bibliotheken, combicoaches

Ruimte voor de inhoudelijke vraag

en de stichting, vanuit verschillende invals-

“We spreken elkaar regelmatig en hoewel

hoeken hoe we het voorliggend veld beter

de samenwerking met Werk en partici-

kunnen benutten.

patie nog niet zo lang bestaat, merk ik dat
we steeds meer ruimte krijgen om met de

De kern van de Regio Deal; hoe
kunnen we ervoor zorgen dat
de gemeentelijke zorg zo dicht
mogelijk bij de inwoner kan
worden georganiseerd. Dus
eigenlijk een verdieping van
ons Regenboogmodel.

inhoudelijke vraag bezig te zijn en dus met
het aanscherpen van de visie. Anita: “Dit
betekent niet dat we het altijd eens zijn en
dan worden discussies wel eens scherper
gevoerd, maar dat is goed. Dan komen we
juist tot de mooiste dingen.”

Samen met ieder zijn eigen taak
Het is belangrijk dat inwoners weten dat
“Als ik terugkijk dan vind ik het idee van

samenwerking tussen de gemeente en de

team werk en participatie een goed initi-

stichting er is, maar de stichting moet ook

atief: Hoe gaan wij een bepaalde groep

midden in de samenleving staan. Daarom

statushouders beter begeleiden in Borger-

is het goed dat we samenwerken, maar

Odoorn. We hebben gemerkt dat het

dat we ook onze eigen taken hebben. Dit

lastig is om deze groep te laten integreren

heeft echt voordelen voor de inwoner. Zo

en daarmee ook aan het werk te krijgen.

blijft de stichting laagdrempelig.

Team Werk heeft hierin de lead gepakt om
genwerk en Andes de dienstverlening te

Wens voor de medewerkers van
de stichting

verbeteren,

met andere organisaties zoals Vluchtelinstatushouder

“Blijf nadenken,” zegt Job. “Je zit niet in

centraal staat. Ik ben erg blij met dit initi-

die rol om regeltjes uit te voeren. Je praat

atief en de stappen die worden gezet,”

met mensen en gaat met ze om, zoals je

aldus Job.

zelf ook wilt dat ze met jou omgaan. De

waarbij

de

gemeente schept de kaders en jij vult ze in

Lijnen lopen beter

samen met de inwoners. Wees daarin

Anita: “Het is goed om te zien dat in 2019

creatief en blijf aan de inwoner denken.

de samenwerking nog meer verbeterd is.

Heel vaak gaat dit heel goed, maar het

Lijnen lopen beter (beleid en uitvoering

kan altijd beter.” Anita; “En ik zou vooral

kunnen we steeds meer bij elkaar brengen,

willen zeggen: wij zijn dichtbij en wij

omdat we elkaar goed weten te vinden)

hebben een gezamenlijk doel. We willen

en ja het kan altijd nog beter, maar we

zo goed mogelijk vanuit de visie er voor

weten wel de focus te houden. Als je kijkt

de inwoners zijn van de gemeente Borger-

naar wat er rond de Wmo, Jeugdwet en

Odoorn. Blijf met ons sparren. We doen

Participatiewet gebeurt, dan ligt daar veel

het samen!”

politieke druk op, maar je merkt dat we in
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Baten en Lasten
Omschrijving

Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 Begroting 2018

Baten:
Subsidiebaten

2.833.246

2.742.670

2.630.757

2.689.719

16.624

0

0

0

2.471.596

2.451.320

2.353.514

2.419.182

3.674

1.000

1.476

1.000

83.009

101.400

80.721

72.337

240

5.500

2.488

9.500

Kantoorkosten

139.476

140.850

147.846

154.500

Verkoopkosten

9.934

6.250

6.315

9.550

50.794

36.050

35.275

23.300

2.775.347

2.742.370

2.627.635

2.689.369

57.899

300

3.122

350

-431

-300

-449

-350

57.468

0

2.673

0

Lasten
Kosten uitbesteed werk
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten

Algemene kosten

Totaal:

Resultaat

Financiële baten en lasten:
Rentebaten / lasten en bankkosten

Resultaat

Resultaat toegevoegd aan:
Algemene Reserve

2.028

2.673

55.440

0

57.468

2.673

Bestemmingsreserve
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