


Samen los je het op!
2020

Voorbereiding doorontwikkeling van de Stichting
Functiedifferentiatie en samenvoegen van teams

Preventieteam
2 medewerkers gestart voor oplossen eenvoudige vragen

2020

Pilot statushouders
Nieuwe aanpak al opgepakt alsof het 2022 is (er komt dan een nieuwe wet)

Monitoring
Managementinformatie sneller toegankelijk voor meer collega’s

Zorgmakelaar
Versterken van gehele proces van zorg- en ondersteuning voor kinderen en 
jongeren die wachten op behandeling.

Transformatie
Nieuwe afspraken met aanbieders om inwoners nog beter te helpen

Gezinnen in beeld
In contact gebleven ondanks alle beperkingen

Expeditie De Monden
vanuit Regio Deal aanpak ontwikkeld die moet bijdragen aan grotere 
zelfredzaamheid in het gebied. 

Balans in een veranderende omgeving 

Op welke wijze moet de stichting ingericht worden, zodat deze voldoende effectief, efficiënt en 

flexibel is om in te kunnen spelen op de veranderende maatschappelijke en politieke omgeving?

In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen om team werk en participatie samen te voegen met 

de drie sociale teams. Op deze manier worden de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet  

uitgevoerd op basis van het principe, één gezin, één plan en één regisseur.

Met deze ontwikkeling zet de Stichting de inwoners van Borger-Odoorn 

centraal, zodat hun vraag samen opgelost kan worden. Inwoners worden 

ondersteund door een sociaal werker regisseur of een regisseur werk en 

participatie. Om dit zo goed mogelijk te doen, worden zij weer ondersteund 

door verschillende collega's van kwaliteit, administratie en andere gebieden. 

Als laatste schil adviseren de Raden ons.
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Aantal Personen/ inwoners die een 
Participatiewet uitkering kregen

45% 36%

Naar werk/school

Beëindigde Participatiewet 
uitkeringen 

Met welke vraag melden mensen zich? 

Lichamelijke Gezondheid
Algemene Dagelijkse 
Levensverrichtingen
Algemeen
Maatschappelijke Participatie
Geestelijke Gezondheid
Financiën
Dagbesteding
Huisvesting
Huiselijke Relatie
Ouderschap
Soc. Netwerk
Justitie
Verslaving
Overig

Van de huishoudens in 

Borger-Odoorn ontvangt 

een Participatiewet uitkering

3,8%

Afgegeven voorzieningen

Zelfredzaamheid & 
Partipatie
Rolstoel
Wonen
Vervoer
Jeugd
Huishoudelijke hulp
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