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Inleiding

We blikken terug op een bijzonder jaar. Bijzonder omdat we 

onverwacht geconfronteerd werden met een pandemie. Het 

coronavirus verspreidde zich over de gehele wereld en dit 

heeft nu nog steeds ingrijpende gevolgen. Deze zijn voor ons 

allemaal verschillend en afhankelijk van ieders persoonlijke 

situatie. Ook een bijzonder jaar omdat we ons het werken en 

leven op 1,5 meter afstand van elkaar eigen moesten maken. 

We hebben een vitaal beroep en het geheel vermijden van 

fysiek contact met inwoners bleek niet altijd mogelijk. Het 

afgelopen jaar heeft een enorm appél gedaan op ieders 

flexibiliteit, zelfstandigheid en vermogen om uit de ontstane 

situatie “er het beste van te maken”. Daarnaast was het ook 

voor veel mensen een periode van ziekte, verlies, verdriet, 

zorg en eenzaamheid.  

Gewoon doen
Ons werk blijft altijd doorgaan. De vragen van inwoners en 

aanbieders blijven komen, wat de situatie ook is. Juist in deze 

tijd vraagt dit van onze medewerker om flexibel te zijn en om 

te blijven focussen op datgene dat mogelijk is. Er is meestal 

een weg en als het niet kan zoals het moet, dan moet het in 

dergelijke situaties zoals het kan. 

Terugblik 2020
Het jaar 2020 zal voor ons allen als een bijzonder jaar de 

geschiedenis in gaan. Iedereen herinnert zich het afgelopen 

jaar op een eigen manier. Veel mensen ondervonden dat hun 

inkomen met daarnaast het perspectief op werk erg onzeker 

is en ook voor een groot aantal ondernemers is de toekomst 

onzeker.

Voorwoord

We hebben ons zorgen gemaakt over inwoners die het niet 

geheel op eigen kracht redden en ook over de kinderen die 

het afgelopen jaar veel hinder ondervonden van alle 

beperkingen. Ook de gezinnen die met problemen kampen 

hebben extra onze aandacht gehad. Samen met de gemeente 

hebben we de kinderen voor wie het thuis niet altijd soepel 

verloopt, versneld aangemeld om weer naar school te gaan. 

Gelukkig krijgt inmiddels weer een grote groep kinderen 

onderwijs op school. Een jaar dus met een enorme impact op 

ons allen, dat we niet snel zullen vergeten. 

Impact corona
De zorgen zijn tijdens het schrijven van dit verslag na één jaar 

nog niet opgelost. We hebben nog geen idee van de impact 

van het coronavirus op de toekomst, de economische 

gevolgen en onze gezondheid op de langere termijn. Hoewel 

veel mensen inmiddels “corona-moe” zijn en we erg 

verlangen naar het “oude normaal”, zijn we afhankelijk van de 

beschikbare vaccins en de snelheid waarmee alle inwoners 

hiervan gebruik kunnen maken. 

Samen los je het op
Ondertussen gaat het werk van de Stichting door. Helemaal 

coronaproof werken bleek een enorme uitdaging, maar we 

hebben er allemaal erg ons best voor gedaan en zijn trots op 

de hoeveelheid werk die is verzet en de ontwikkelingen die in 

gang zijn gezet. Gelet op de turbulente periode waarin we 

ons bevinden, hebben we ons nieuwe strategisch plan voor de 

komende twee jaren geschreven. We hebben afscheid 

genomen van een aantal collega’s “van het eerste uur” en 

hebben nieuwe collega’s verwelkomd en ingewerkt.  

We hebben vertrouwen in de toekomst en we verheugen ons 

op de zomer. Naar meer bewegingsvrijheid en naar mooie 

ontmoetingen met onze inwoners en stakeholders. We zitten 

vol plannen en we willen ook het komende jaar weer bouwen 

aan goede toegankelijke laagdrempelige voorzieningen die 

aansluiten bij ons dagelijkse leven. Zo kunnen inwoners vanuit 

een hoge mate van zelfstandigheid de draad weer oppakken 

naar een zo normaal als mogelijk leven. 

We informeren je in dit verslag over alle ondernomen 

activiteiten, de behaalde resultaten en blikken vooruit naar 

2021 en 2022. We doen dit aan de hand van dit geschreven 

verslag met bijbehorende infographic. Daarnaast hebben wij 

2020 door middel van een video in beeld gebracht.
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Inleiding
We blikken terug op een bijzonder jaar. Bijzonder omdat we 

onverwacht geconfronteerd werden met een pandemie in de 

vorm van de uitbraak van het coronavirus.

Projecten 2020
In oktober 2020 zijn binnen de Stichting Sociale Teams Borger-

Odoorn twee preventiemedewerkers gestart. De preventieme-

dewerkers zijn gekoppeld aan een sociaal werker/regisseur en 

worden ingezet om eenvoudige vragen op te lossen wanneer 

het netwerk van inwoners ontbreekt of niet geschikt is en er 

geen vrijwilligers beschikbaar zijn. 

Organisatie-ontwikkelingen
In maart 2020 hebben we als Stichting besloten om op zoek te 

gaan naar “balans in een veranderende omgeving”.

Zorgen voor onszelf. Onze collega’s in beeld
In 2020 zijn er 17 mensen bij ons in dienst gekomen en zijn er 

19 collega’s vertrokken. Een flinke wisseling van de wacht. Er 

zijn dan ook verschillende vacatures uitgezet en zo konden wij 

weer nieuwe collega’s met de nodige kennis en vaardigheden 

welkom heten in ons team.

Vooruitblik 2021/2022

In 2021 en 2022 gaan we volop aan de slag met de 

implementatie van de doorontwikkeling van de Stichting.

Financiële verantwoording

De Raden kijken terug op 2020

Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn heeft een 

cliëntenraad in de vorm van een Dialoograad. Deze bestaat 

uit vijf personen en is de verbindende schakel tussen 

organisatie en de bewoners in de dorpen van het 

verzorgingsgebied Borger-Odoorn. 

Inhoudsopgave
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In maart 2020 hebben we als Stichting besloten om 
op zoek te gaan naar “balans in een veranderende 
omgeving”. Vijf jaar Stichting Sociale Teams Borger 
Odoorn en een uitgebreide evaluatie van het sociale 
domein geven voldoende aanleiding om in een sterk 
veranderende omgeving datgene wat we doen en 
hoe we het doen te beoordelen. We hebben ons 
voorgenomen om daarbij ook te kijken naar de 
kosten, de baten en de kansen om nog beter aan de 
door de gemeente gestelde opdracht (uitvoering 
Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) te kunnen 
voldoen. 

Doorontwikkeling - functiedifferentiatie  
Uit de onlangs uitgevoerde Incompany Study, waarin de 

huidige manier van werken met T-shaped professionals 

geëvalueerd is, is de aanbeveling gekomen om 

functiedifferentiatie in te voeren. Er is naar aanleiding van dit 

alles door de Stichting een veranderopdracht tot stand 

gekomen die invulling moet geven aan de personele 

inrichting van de organisatie, waarbij aangrenzende 

beleidsterreinen onderzocht moeten worden en voorstellen 

moeten worden gedaan die passen bij de doorontwikkeling 

van de Stichting. 

Hoofdvraag
De opdracht in het kader van de doorontwikkeling heeft de 

volgende hoofdvraag: 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? 

Besluit
Het eerste deel van de opdracht is in 2020 afgerond, 

waardoor het mogelijk was om een besluit te nemen over een 

belangrijk aspect uit de opdracht, namelijk het integraal 

werken. Zowel de teams als de staf, de dialoograad en de 

Raad van Toezicht hebben positief gereageerd op het 

voorgenomen besluit, waarna de bestuurder onderstaand 

besluit formeel heeft vastgesteld: 

In 2021 zal de Stichting drie integrale teams vormen 

waarbinnen zowel de Wmo, de Jeugdwet als ook de 

Participatiewet integraal worden uitgevoerd op basis van het 

één gezin, één plan en één regisseur principe. De teams 

werken naar buiten toe als een team per werkgebied (de 

Hondsrug, de Monden, het Veenland) en intern vanuit één 

organisatie, waardoor medewerkers uitwisselbaar zijn indien 

nodig en gewenst. 

Binnen deze teams zijn vier functies operationeel (de sociaal 

werker/regisseur 1 en 2, de sociaal werker en de regisseur 

werk en participatie) met een eigen taak/functieomschrijving 

en een eigen waardering, waardoor kan worden opgeschaald 

en kan worden afgeschaald, afhankelijk van de duur, de 

complexiteit, de risico’s en/of de kosten. 

Naast de drie teams is er een ondersteunend team actief, 

waarin alle ondersteunende werkzaamheden van de Stichting 

worden ondergebracht. Dit team faciliteert de drie 

uitvoerende teams bij het zo slagvaardig als mogelijk 

uitvoeren van haar taken (o.a. kwaliteitsadviseur, 

praktijkadviseur, administratieve ondersteuner, telefonist).

Vervolg
Om het genomen besluit om team werk en participatie te 

integreren in de sociale teams en om functiedifferentiatie 

daadwerkelijk in te voeren, moeten er nog diverse stappen 

worden gezet. In 2021 zal met deze onderdelen aan de slag 

gegaan worden, waarna de implementatie in de tweede helft 

van 2021 gerealiseerd zal worden. 

Team werk en participatie
In augustus 2020 heeft de teamcoördinator van team werk en 

participatie een functie buiten de organisatie geaccepteerd. 

De Stichting heeft vervolgens in het kader van de in gang 

gezette organisatieontwikkeling besloten om een evaluatie uit 

te laten voeren in het team in de vorm van een 

driedimensionale foto door een onafhankelijke specialist. Het 

doel was om na drie jaar pionieren een goed beeld te krijgen 

over het functioneren van het team en te komen tot een 

flexibele, effectieve, doelmatige en kwalitatief sterke 

organisatie van medewerkers. 

Goede resultaten
De conclusies uit dit rapport zijn dat de resultaten van team 

werk en participatie zeer goed te noemen zijn. Het bestand 

met uitkeringsgerechtigde inwoners is gedaald en de 

inwoners zijn voldoende in beeld. De tijd wordt als rijp ervaren 

om de integratie in de sociale teams steviger door te zetten. 

De kansen zijn daarvoor ook aanwezig, de medewerkers van 

team werk en participatie staan positief in dit proces. 

Uitgangspunt hierbij is een goede borging van de uitvoering 

van de Participatiewet. 

Elke dag een beetje beter
De werkprocessen van het team werk en participatie zijn “al 

doende leert men” ontwikkeld. Door het verloop van de 

afgelopen periode is het team nog steeds in ontwikkeling. De 

beschikbare systemen zijn nog niet voldoende ondersteunend 

aan de medewerkers. In 2021 zal team werk en participatie 

verder integreren en gebiedsgebonden gaan werken, waarbij 

extra aandacht besteed zal worden aan het verankeren van de 

uitvoering van de Participatiewet. We focussen op 

mogelijkheden om inwoners te laten integreren naar werk en 

als dit niet mogelijk is zoeken we met de inwoners naar 

alternatieven waardoor iedereen naar eigen kunnen zoveel als 

mogelijk kan meedoen.

Verschuiving taken teamondersteuners
Vooruitlopend op de ingezette organisatieontwikkeling 

hebben we in 2020 al een stap gezet met de 

teamondersteuners van de teams. 

Eenvoudige vragen oppakken
Daarnaast wilden we de teamondersteuners meer inhoudelijke 

taken geven die eerder nog door sociaal werkers/regisseurs 

werden opgepakt. Hierbij valt te denken aan enkelvoudige 

indicaties voor schoonmaakondersteuning en taxipassen, 

maar ook aan ondersteuning bij aanvragen die nu vaak op het 

inloopspreekuur afgehandeld werden.  Uit het onderzoek over 

het werken met T-Shaped professionals dat in 2019 is 

uitgevoerd, bleek dat de sociaal werkers/regisseurs hier veel 

tijd aan kwijt zijn, terwijl hiervoor niet de kennis van HBO+ 

opgeleide professionals noodzakelijk  is. 

Minder inloopspreekuren
Daarbij hebben we geconstateerd dat de inloopspreekuren 

op drie locaties voor een groot deel de agenda van de 
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teamondersteuners bepaalden en hierdoor vrijwel geen 

sprake was van flexibiliteit. Dit leverde problemen op bij 

vervanging en bezetting door de week. Door de komst van 

corona werd het proces van het verminderen van 

inloopspreekuren versneld en is er met de teamondersteuners 

in gesprek gegaan over hun voorkeur van functie: als 

telefonist of als teamondersteuner met zowel administratieve 

als inhoudelijke taken. Dit heeft geleid tot twee vaste 

telefonistes en een aantal teamondersteuners die ingewerkt 

worden op het uitvoeren van lichte enkelvoudige vragen.

Beknopt ondersteuningsplan
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de 

administratieve last die de sociaal werkers hebben 

aangegeven te ondervinden. De administratieve druk zit met 

name in het opstellen en het verwerken van de 

ondersteuningsplannen. Er zijn voorstellen en adviezen 

beschreven om te komen tot een bondig ondersteuningsplan, 

dat inhoudelijk en juridisch de lading dekt en minder 

administratieve last met zich mee brengt. Hiervoor is onder 

andere een herijking van het ondersteuningsplan 

doorgevoerd en ondervangt de teamondersteuner meer 

administratie.

Digitale vragenlijst
In 2021 gaan we de mogelijkheden verder onderzoeken om 

de gezinnen/klanten vooraf een (digitale) vragenlijst te sturen 

die ze voor het gesprek kunnen invullen. In de toekomst 

wordt gezocht naar de mogelijkheid om de klant inzage en 

verantwoording te geven in zijn eigen plan en het digitaal 

geven van een handtekening.

Bereikbaarheid 
Een goede telefonische bereikbaarheid is essentieel voor 

onze organisatie. In de praktijk brengt dit echter nogal wat 

vraagstukken met zich mee. Door de manier van 

gebiedsgericht werken was ook de telefonie gebiedsgericht 

ingeregeld. Concreet betekent dit dat elke dag op elke 

locatie iemand aanwezig moest zijn om de telefoon op te 

nemen. Voor een deel waren dit de teamondersteuners, maar 

bij hun afwezigheid kwam deze taak noodgedwongen bij de 

sociaal werkers te liggen. Deze situatie was niet ideaal en 

daarom is er begin 2020 voor gekozen om de telefoon 

centraal in Borger binnen te laten komen. Door de lockdown 

ten gevolge van het coronavirus in maart 2020 werd dit proces 

versneld, doordat er nog maar zeer beperkt op kantoor 

gewerkt mocht worden. De technische inrichting van onze 

telefonie was zeer beperkt en daardoor zeer kwetsbaar. De 

gemeente Emmen faciliteert ons op ICT-gebied en samen 

met hen is in 2020 gekeken naar een betere technische 

inrichting. Dit is begin 2021 geïmplementeerd, waardoor de 

telefonische bereikbaarheid nu zowel technisch als qua 

personele bezetting beter en stabieler geregeld is. 

Kwaliteit
Voor het borgen van onze kwaliteit is het belangrijk om te 

kunnen monitoren. Deze monitoring is in 2020 sterk 

verbeterd. Zo kan de Stichting op eenvoudige wijze 

managementrapportages uitdraaien, zodat nog beter 

inzichtelijk wordt wat we doen en met welk resultaat. Hoeveel 

vragen zijn er bij de Stichting binnengekomen, met welke 

voorzieningen zijn deze opgelost en hoeveel mensen nemen 

weer deel aan de samenleving of hebben een baan 

gekregen? Deze gegevens zijn zichtbaar in de infographic.

Klachten
In 2020 zijn er zeven klachten ingediend. Daarvan was één niet 

ontvankelijk en één bleek uiteindelijk geen klacht. Er is één 

klacht aangemeld bij de AON verzekering. Twee klachten zijn 

opgeschort vanwege corona en persoonlijke omstandigheden 

van de indiener. De indiener neemt zelf initiatief voor verdere 

afhandeling als dat is gewenst. Dit heeft geen vervolg gehad. 

De overige twee klachten zijn afgehandeld. 

Veiligheid
De beschermtafel komt bijeen om samen in gesprek te gaan 

over de groei en veiligheid van kinderen. Bij vermoedens van 

huiselijk geweld en kindermishandeling kan een meldcode 

gestart worden en daarnaast kan een onderzoek van de Raad 

voor de Kinderbescherming opgestart worden.

Bescherm-

tafels

Meldcode 

gestart

VTO RvdK

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Hondsrug 6 2 13 6 3 0

Monden 7 2 14 7 4 2

Veenland 3 0 27 10 5 2
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Preventieteam
In oktober 2020 zijn binnen de Stichting Sociale Teams 

Borger-Odoorn twee preventiemedewerkers gestart. De 

preventiemedewerkers zijn gekoppeld aan een sociaal werker/

regisseur en worden ingezet om eenvoudige vragen op te 

lossen wanneer het netwerk van inwoners ontbreekt of niet 

geschikt is en er geen vrijwilligers beschikbaar zijn. De focus 

hierbij ligt op:

• het versterken van de eigen regie, 

• het vergroten van zelfredzaamheid, 

• het versterken van het sociale netwerk,

• buurt- of dorpskracht en preventie. 

Wat betekent dit voor de inwoners van onze gemeente?
De preventiemedewerkers dragen actief bij aan het netwerk 

van de inwoners en kunnen hen ook helpen dit te vergroten. 

De preventiemedewerker is er voor de inwoners, ze zijn snel 

en op maat beschikbaar en zoeken met de inwoners naar 

oplossingen. 

Wat betekent dit voor de Stichting?
De inzet van de preventiemedewerkers is een onderdeel van 

een pilot binnen de gemeente Borger-Odoorn. Het doel 

hiervan is een afname van maatschappelijke kosten door meer 

voorzieningen en oplossingen mogelijk te maken. Door 

inwoners zelfstandiger en zonder het gebruik van kostbare 

professionele diensten te ondersteunen bij hun vragen wordt 

voorkomen dat de vraag van inwoners een groot probleem 

wordt.

Het gaat hierbij om duurzame oplossingen die ook 

beschikbaar blijven als inwoners ze nodig hebben. Daarnaast 

wordt ernaar gestreefd om mensen vanuit de Participatiewet 

te laten uitstromen naar een betaalde baan en/of een 

passende opleiding, waarbij ze als preventiemedewerker 

werkervaring kunnen opdoen.

Pilot statushouders 
Landelijk is gebleken dat de inburgering van statushouders 

niet optimaal verloopt. De Stichting heeft met grote regelmaat 

statushouders ondersteund die door de huidige wetgeving 

tussen wal en schip vallen. Het Rijk heeft de nieuwe wet op 

inburgering beschreven en deze moet 1 januari 2022 ingevoerd 

worden (in 2020 is deze wet twee keer uitgesteld). Dat is de 

reden dat de gemeente Borger-Odoorn opdracht heeft 

gegeven aan de drie partijen die uitvoering gaan geven aan 

deze nieuwe wetgeving (VluchtelingenWerk Noord-Nederland 

(VWNN), Welzijnsgroep Andes en Stichting Sociale Teams 

Borger-Odoorn) om met een gezamenlijk uitvoeringsplan te 

komen. Hierin is het voorstel gedaan voor een pilot met als 

doel: ‘Alle statushouders in Borger-Odoorn doen mee naar 

vermogen en ontvangen de ondersteuning die nodig is om 

optimaal te kunnen integreren.’

Wat betekent dit voor de statushouders van onze 
gemeente?
Het hele traject naar inburgering wordt voor de statushouders 

overzichtelijker en ze krijgen één contactpersoon binnen de 

Stichting. De ondersteuning van statushouders bij inburgering 

kan hierdoor beter geregisseerd worden. 

Wat betekent dit voor de Stichting?
In 2020 zijn VWNN (VluchtelingenWerk Noord-Nederland), 

Andes en de Stichting gestart met deze pilot en hebben zij  

de “ondertussengroep” opgepakt alsof het 2022 is. Op deze 

manier wordt er geoefend met de nieuwe aanpak, zodat de 

aanpak waar nodig aangescherpt of bijgesteld kan worden.  

Zo zijn we optimaal voorbereid op de wetswijziging in 2022. 

Monitoring sterk verbeterd 
Enkele jaren geleden hebben we zelf een deel van de 

monitoring opgezet om meer te kunnen sturen op de caseload 

en workload (waaronder de complexiteit van casussen) van de 

medewerkers. Het genereren van deze gegevens en 

rapportages gebeurde handmatig en was een tijdrovende klus. 

In 2020 hebben we een externe partij gevraagd om deze 

Excelrapportages te professionaliseren en om dit proces meer 

te automatiseren. Dit heeft geleid tot een overzichtelijk geheel 

van maandelijkse teamrapporten, een managementrapport en 

een kwartaalrapportage. Deze rapporten worden met enkele 

“drukken op de knoppen” automatisch gegenereerd en zijn als 

PDF-rapporten makkelijk te delen met bijvoorbeeld de teams. 

Wat betekent dit voor de inwoners van onze gemeente?
Door goed te monitoren hebben we als Stichting goed inzicht 

in datgene dat inwoners nodig hebben om goed te 

functioneren en kunnen we op zoek naar alternatieve 

oplossingen die de betaalbaarheid op lange termijn borgen. 

Ook kunnen we bijvoorbeeld trends ontdekken die ons 

informatie geven over actuele vragen en het gewenste aanbod. 

 
Wat betekent dit voor de Stichting?
Hierdoor is niet alleen het proces minder arbeidsintensief, 

maar kunnen ook meer collega’s en betrokkenen gebruik 

maken van deze cijfers en kunnen er beleidsmatige keuzes 

worden gemaakt.  Hierdoor wordt het nut van deze rapporten 

veel groter dan voorheen. In 2021 zal de Stichting in overleg 

met de gemeente een onderzoek starten naar de faciliteiten 

en kosten aangaande de huidige ICT-voorzieningen in het 

kader van de PIOFACH (Personeel, Informatievoorziening, 

Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, 

Huisvesting). Met behulp van analyse van de ICT en telefonie 

kunnen de kosten en baten hiervan worden bepaald. De 

huidige ICT en telefonie worden door de gemeente Emmen 

uitgevoerd. 

Van transitie naar transformatie
Nadat er de afgelopen vier jaar vooral oog is geweest voor 

transitie van wetten en het inrichten van het nieuwe werken,  

is in 2020 de stap naar interne transformatie gezet. De 

bestuurders van de zeven gemeenten hebben een nieuwe 

inkoopstrategie uitgewerkt, welke moet bijdragen aan de 

gewenste beweging in de jeugdhulp, namelijk efficiëntere  

en effectievere jeugdhulp die betaalbaar en beschikbaar is. 

Beschikbare transformatiebudgetten moeten hierbij leiden  

tot nieuwe (goedkopere) vormen van dienstverlening. 

Dit betekende een substantiële wijziging ten opzichte van  

de voorgaande contractering van aanbieders. Enerzijds is een 

aantal zorgmodules op basis van contractering door de 

gemeente via open house ingekocht met als doel om lokaal 

(goedkoper) aanbod te hebben als tegenhanger van duurdere 

zorg. Anderzijds zijn er met de zeer specialistische 

GGZ-aanbieders en de specialistische aanbieders van 

intensieve gezinsbehandeling afspraken gemaakt over de 
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begrenzing van de omzet en het deels verleggen van 

specialistische kennis, kunde en inzet naar het voorliggend 

(goedkoper) aanbod. Bij de inkoop is uitgegaan van een 

periode van acht jaar. Voor de modules waarbij de inkoop via 

open house procedure gaat is het tussentijds toetreden van 

nieuwe partijen mogelijk. 

Wat betekent dit voor onze inwoners?
Met de nieuwe afspraken betreffende de inkoop van 

voorzieningen zijn we beter in staat om inwoners van 

maatwerk te voorzien. 

Wat betekent dit voor de Stichting?
We gaan aan de slag aan de hand van deze gemaakte 

afspraken met de aanbieders. We moeten ons de wijzigingen 

ten gevolge van de nieuwe afspraken eigen maken en dat 

vraagt inzet en alertheid van alle betrokken medewerkers. 

Zorgmakelaar
In april 2020 is gestart met een project om een 

“zorgmakelaar” in te zetten. Het doel van de inzet van een 

zorgmakelaar is om het proces van op- en afschalen van 

zorg- en ondersteuningsmaatregelen, het verwijsproces voor 

de jeugdhulp en de samenwerking met de ketenpartners te 

versterken. De afgelopen maanden hebben de zorgmakelaars 

een inventarisatie van de huidige situatie gemaakt en een 

concrete omschrijving van hun opdracht/functie gemaakt.  

De eerste aanzet voor dit project komt voort uit het 

transformatieplan Zorg voor de jeugd 2018-2020 voor de 

jeugdhulpregio Drenthe. Eén van de thema’s in dit plan is 

“afstemming gecertificeerde instellingen (GI) en gemeenten 

naar gespecialiseerde jeugdhulp”.

Om te komen tot een beeld over het proces op- en afschalen, 

toewijzen tot jeugdhulp en de samenwerking en de ervaringen 

rondom de positieve en negatieve factoren in de jeugdhulp, 

zijn bij de gemeentes, jeugdbeschermingsorganisaties, 

zorgorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming, 

vragenlijsten, gesprekken en interviews afgenomen.  

De transformatiebudgetten zijn nog niet gerealiseerd  

en vragen de aandacht van de gemeente en de zorgaanbieders.

Wat betekent dit voor de jeugdigen in onze gemeente?
We hebben veel aandacht voor jongeren die op begeleiding 

en/of behandeling wachten en kijken naar goede 

alternatieven als blijkt dat zij te lang op een wachtlijst van 

aanbieders staan. Daarnaast gaan we aan de slag met 

preventie en voorliggende voorzieningen, waardoor er meer 

laagdrempelige- en goed toegankelijke voorzieningen 

beschikbaar zijn.  

Wat betekent dit voor de Stichting?
We maken ons de nieuwe werkwijze en inrichting van de 

inkoop eigen. In de praktijk is dit een intensief proces dat van 

alle sociaal werkers veel aandacht en tijd vraagt. De wacht-

lijsten vragen veel inzet en creativiteit van de sociaal werkers/

regisseurs die door hun regisseursrol hier veel mee 

geconfronteerd worden. 

Noodopvang scholen - gezinnen/kinderen in beeld 
in tijden van corona 
Eind maart 2020 gingen de scholen dicht vanwege het 

coronavirus. Hierdoor ontstond er al snel zorg voor en over de 

kinderen die opgroeien in thuissituaties waar het niet altijd fijn 

of zelfs veilig is. In nauwe samenwerking met de gemeente 

Borger-Odoorn en alle scholen in onze gemeente hebben we 

heel snel de bij ons bekende “kwetsbare kinderen” 

geïnventariseerd. Na een eerste inventarisatie werden er 95 

kinderen in beeld gebracht. Een deel van deze kinderen heeft 

in goed overleg gebruik gemaakt van de noodopvang van de 

scholen, maar ook de kinderopvang. Voor andere kinderen 

zijn andere oplossingen gevonden of is er tijdens de sluiting 

van de scholen intensiever (telefonisch) contact geweest met 

het gezin. 

Wat betekent dit voor de gezinnen en kinderen in onze 
gemeente?
We proberen waar mogelijk gezinnen te ontlasten en 

kinderen de nodige veiligheid te bieden, waardoor er minder 

spanning in gezinnen optreedt. 

Wat betekent dit voor de Stichting?
Er is hard gewerkt om, ondanks alle beperkingen, zo goed 

mogelijk in contact te blijven met gezinnen en zicht te houden 

op de opgroeisituatie van kinderen. Waar nodig, vonden er 

persoonlijke contacten plaats.

Expeditie De Monden 
Met behulp van middelen uit de Regiodeal willen de 

gemeenten in Zuidoost-Drenthe een aanpak ontwikkelen 

tegen de stijgende zorgvraag. Vooral tegen de achter-

liggende oorzaken van vergrijzing, sociaal-economische 

omstandigheden en stapeling van problematiek. Dit is niet 

eenvoudig en dit mogelijk maken vraagt om innovatieruimte 

bij de professionals, die door een vierjarige pilot wordt 

gefaciliteerd middels de pilot Expeditie De Monden. De 

uitdaging van deze expeditie zit in het feit dat de eigen kracht 

en initiatief van de inwoners en de samenleving versterkt 

wordt. Zo dicht mogelijk terug naar de eigen omgeving van 

de inwoner om ervoor te zorgen dat, conform het regen-

boogmodel, er sterke sociale en duurzame netwerken worden 

opgebouwd met als positief gevolg minder inzet  

van zwaardere en duurdere maatwerkvoorzieningen. 

Wat betekent dit voor de inwoners van De Monden?
Samen gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat de 

inwoners zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden, 

doordat zij zelf de mogelijkheid hebben hun buurt/wijk te 

betrekken bij het oplossen van voorkomende vragen. Het 

gaat hierbij om het ontwikkelen van stevige netwerken en 

voorliggende voorzieningen die hieraan bijdragen. Hierdoor 

zijn de inwoners minder afhankelijk van professionele zorg en/

of ondersteuning. 

Wat betekent dit voor de Stichting?
Samen los je het op. De samenwerking tussen alle betrokken 

partijen en inwoners is een uitdaging op zich. Dit kan beter 

worden vormgegeven en meer aanvullend op elkaar zijn en 

dat is precies waar het project mee is gestart in 2020. Met 

enkele medewerkers van het sociaal team (De Monden), 

welzijnsorganisatie Andes en de combi-coaches en 

medewerkers van de gemeente is er een expeditieteam 

gevormd. Het werkterrein van de expeditie richt zich eerst tot 

het Mondengebied om zo optimaal en op kleine schaal te 

kunnen experimenteren. Er zijn verschillende experimenten, 

waarbij er is ingezet op het ontwikkelen van een methode om 

anders samen te werken en gezamenlijk te experimenteren in 

verschillende preventieve jeugdvoorzieningen. In 2021 zal 

expeditie De Monden verder gaan met deze samenwerking 

en expedities.
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kaderregeling verlof geëvalueerd en aangepast. De nieuwe 

vitaliteitsregeling voorziet in de aanschaf van een fiets via de 

Stichting. Zeven medewerkers hebben in 2020 gebruik 

gemaakt van deze regeling.

Arbo en verzuim
Het ARBO jaarplan 2019 is geëvalueerd met de toenmalige 

personeelsvertegenwoordiging (PVT) en in de beleids-

vergadering. Deze evaluatie heeft geleid tot het ARBO 

jaarplan 2020, waarbij werkdruk en veiligheid speerpunten 

waren.  

Verder is de dienstverlening met de Arbodienst Zorg van de 

Zaak geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een overeenkomst met 

een nieuwe Arbodienst, Drent Medisch Advies. Daarmee is 

ingezet op een betere relatie van de medewerker met de 

bedrijfsarts en gezamenlijk overleg van bedrijfsarts, 

arbeidsongeschikte medewerker en leidinggevende  

met betrekking tot verzuimbegeleiding en re-integratie.  

Het verzuimpercentage over 2020 was 5,3%.

Ondernemingsraad (OR)

De verkiezingen voor een nieuwe PVT 

(personeelsvertegenwoordiging) in 2019 hebben 

onvoldoende kandidaten opgeleverd om een PVT te kunnen 

installeren. Om de medezeggenschap binnen de Stichting 

vorm te geven is tijdelijk gekozen voor een ander model van 

medezeggenschap, de zogenaamde personeelsvergadering, 

in combinatie met de bestaande zeepkistbijeenkomsten. 

Mede naar aanleiding van een herhaalde oproep van de 

directie, heeft een aantal medewerkers zich beschikbaar 

gesteld om zitting te nemen in een Ondernemingsraad (OR). 

Op grond van de CAO Sociaal Werk is dit inmiddels met het 

huidige aantal medewerkers verplicht. Met hen is een 

verkiezingscommissie opgericht en er is een OR-reglement 

opgesteld. Drie kandidaten hebben gehoor gegeven aan de 

oproep om zich verkiesbaar te stellen, waardoor er geen 

verkiezingen hoefden plaats te vinden. De nieuwe OR zal in 

2021 worden geïnstalleerd. 

Hoofdstuk 3 Zorgen voor onszelf. Onze collega’s in beeld.

Zorgen voor onszelf. 
Onze collega’s in beeld.

In 2020 zijn er 17 mensen bij ons in dienst gekomen en zijn er 

19 collega’s vertrokken. Een flinke wisseling van de wacht. Er 

zijn dan ook verschillende vacatures uitgezet en zo konden wij 

weer nieuwe collega’s met de nodige kennis en vaardigheden 

welkom heten in ons team. Aan het einde van 2020 waren er 

18 medewerkers met een SKJ-registratie in dienst bij de 

Stichting, verspreid binnen de sociale teams en overige 

functies.

Elke dag een beetje beter
Zowel voor nieuwe als bestaande collega’s vindt de Stichting 

het belangrijk om de deskundigheid te blijven bevorderen. 

Daarom biedt zij jaarlijks verplichte scholing aan die door de 

Stichting wordt vergoed. Daarnaast kunnen medewerkers ook 

naar keuze werken aan de eigen ontwikkeling. Zij kunnen 

hierbij gebruik maken van hun loopbaanbudget. Dit budget  

is opgenomen in de arbeidsvoorwaarden en in de CAO 

vastgelegd. Het budget wordt in vier jaar naar rato van het 

arbeidscontract opgebouwd en kan door de medewerkers 

worden gebruikt voor deskundigheidsbevordering.  

In verband met de door de regering opgelegde beperkende 

maatregelen, was het noodzakelijk om een aantal trainingen 

digitaal in plaats van live te volgen. 

Wat is er geleerd?

Naast de collectieve scholingen hebben een aantal 

medewerkers een individueel coaching traject gevolgd. 

Team werk en participatie heeft een training oplossingsgericht 

werken gevolgd en daarnaast het webinar “herkennen van 

laaggeletterdheid” gevolgd. Tevens heeft een aantal 

medewerkers de cursus “Participatie voor 

re-integratieprofessionals” gevolgd.

Binnen de sociale teams is er in 2020 gestart met de training 

Normaliseren. In 2021 wordt gekeken op welke wijze hier 

vervolg aan gegeven kan worden. Elk sociaal team heeft een 

teamondersteuner. De groep teamondersteuners heeft intern 

scholing gevolgd met betrekking tot het toekennen van 

enkelvoudige voorzieningen. Alle sociaal werkers/regisseurs 

met een Wmo-specialisatie hebben deelgenomen aan een 

verdiepende Wmo- training. Ook hebben de 

bedrijfshulpverleners (BHV-ers) de jaarlijkse 

bedrijfshulpverleningstraining gevolgd. 

Tot slot zijn een MT lid en een staflid in 2020 gestart met 

certificering voor Talenten Motivatie Analyse. Deze 

certificering biedt hen -net als een aantal andere collega’s-  

de mogelijkheid om talentenanalyses af te nemen bij 

medewerkers.  

Ontwikkeling en evaluatie personeelshandboek 
Sinds de oprichting kent de Stichting een digitaal 

personeelshandboek. Hierin staan afspraken, regelingen, 

procedures en beleidsdocumenten binnen de Stichting op het 

gebied van personeel & organisatie als aanvulling op de CAO 

en wet- en regelgeving. In 2020 is het personeelshandboek 

verder ontwikkeld. Regelingen worden in principe 

tweejaarlijks geëvalueerd en zo nodig en gewenst aangepast. 

In 2020 zijn de regeling werving en selectie en de 
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Hoofdstuk 5 De Raden kijken terug op 2020 Hoofdstuk 5 De Raden kijken terug op 2020

De Raden kijken 
terug op 2020

Dialoograad

Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn heeft een 

cliëntenraad in de vorm van een Dialoograad. Deze bestaat 

uit vijf personen en is de verbindende schakel tussen 

organisatie en de bewoners in de dorpen van het 

verzorgingsgebied Borger-Odoorn. De leden zijn allen direct 

of indirect verbonden met de gemeente Borger-Odoorn en 

hebben grote affiniteit met het sociaal domein. De 

Dialoograad is een verlengstuk van de door de gemeente 

Borger-Odoorn ingestelde Adviesraad Sociaal Domein 

Borger-Odoorn, waarmee in formele zin wordt voldaan aan 

de bepalingen met betrekking tot de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. 

De Dialoograad vervult de volgende functies:

• Het inventariseren van de behoefte aan hulpverlening; 

• Het adviseren over deze hulpverlening; 

• Het beleidsmatig vertegenwoordigen van de inwoners 

van de gemeente in lijn met de statuten van de Stichting.

Taken

De Dialoograad heeft een signalerende taak en geeft 

gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder over 

onderwerpen die voor de inwoners van de gemeente 

Borger-Odoorn van belang zijn. 

In 2020 is de Dialoograad zeven keer bij elkaar geweest. Er 

zijn veel thema’s besproken waarbij veel aandacht is geweest 

voor jeugdzorg, onderwijs, de samenwerking in de keten en 

de ontwikkelingen binnen de Stichting. 

Adviezen

Over vrijwel alle vergaderpunten zijn door de Dialoograad 

adviezen geformuleerd, die met name te maken hebben 

met:

• Dienstverlening aan inwoners;

• Vrijwilligers die gaan over hulpverleningsprocessen;

• Bereikbaarheid van het sociaal team;

• Samenwerking in de keten;

• Inhoud en methodiek.

Daarnaast is geadviseerd over de strategische stukken die 

het Managementteam heeft aangeleverd.

Raad van Toezicht (RvT)
De Stichting heeft vanaf de oprichting een Raad van Toezicht 

(verder te noemen: Raad). De Raad is verantwoordelijk voor 

het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de 

algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad laat zich 

via de voorzitter -tussen de geplande overleggen- met 

regelmaat informeren door de bestuurder. De Raad is een 

belangrijke sparringpartner en zij geeft gevraagd en 

ongevraagd advies. Daarnaast is de Raad werkgever. Vanuit 

deze rol voert zij jaarlijks een jaargesprek met de bestuurder. 

De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen 

handelen en haar eigen samenstelling. In 2020 is afscheid 

genomen van mevrouw Boelema, die tot deze tijd de 

voorzittersrol vervulde. De heer Wanders heeft deze rol na 

haar vertrek aanvaard. De heer Officier is in februari jl. 

toegetreden tot de Raad. 
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Vooruitblik 2021/2022
In 2021 en 2022 gaan we volop aan de slag met de implementatie van de 

doorontwikkeling van de Stichting. Dit betekent dat inwoners via één medewerker 

van de Stichting -indien gewenst- alle diensten van de Stichting kunnen bereiken. 

Ook gaan we aan de slag om samen met stakeholders te werken aan één duidelijke 

toegang voor alle vragen. Daarnaast gaan we ons richten op de eenzaamheids-

problematiek in onze gemeente en ervoor zorgen dat er een luisterend oor is voor 

wie daar behoefte aan heeft. We gaan kijken naar alternatieven voor jongeren die (te) 

lang wachten op begeleiding en jeugdzorg. Daarnaast blijven we alert op passende 

voorzieningen welke de maatschappij minder kosten en gaan we met inwoners in 

dialoog over datgene dat zij bij kunnen dragen aan deze voorzieningen. Zelf doen 

wat je zelf kunt is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

De Raad heeft jaarlijks contact met (een afvaardiging van) de 

sociale teams en het team werk en participatie. Door de 

uitbraak van het coronavirus hebben de werkbezoeken door 

de Raad op aangepaste wijze plaatsgevonden. 

Samenstelling Raad

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. De heer 

Wanders is voorzitter en heeft als aandachtsgebied 

juridische en financiële zaken. Mevrouw de Jong en de heer 

Officier hebben als leden als aandachtsgebied 

respectievelijk het sociale domein en algemene zaken.

De belangrijkste besluiten van de Raad:

• jaarverslag en jaarrekening 2019 

• begroting 2021 

• koersbrief 2021

•  reglement Raad van Bestuur Stichting Sociale Teams 

Borger-Odoorn 

• transformatieplan van de Stichting

• strategisch plan 2021-2022

• visie op toezichthouden 

De Raad heeft kennisgenomen van:

• prestatieafspraken tussen gemeente en Stichting

• monitoring  van de kwartaalrapportages

•  ontwikkelingen rond de uitbraak van het coronavirus en 

de gevolgen en de door de Stichting genomen 

maatregelen

• evaluatie van het sociaal domein

•  voorbereidingen oprichting OR en het reglement van de 

OR

• voorgenomen onderzoek ICT en telefonie

• verlenging van de afspraken aangaande de PIOFACH

•  ontwikkelingen met betrekking tot ontwikkelingen en 

inkoop jeugdzorg

• nieuwe wet inburgering

• ontwikkelingen aangaande de vennootschapsbelasting

• Regiodeal en lopende projecten

•  ontwikkelingen aangaande de contacten met 

stakeholders

• pilot preventiemedewerker

De Raad voert jaarlijks conform de Governance Code een 

zelfevaluatie uit, waarin het functioneren van de Raad per 

individu en als geheel wordt beoordeeld.  
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Hoofdstuk 3 Zorgen voor onszelf. Onze collega’s in beeld. Hoofdstuk 4 Kwaliteit

Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie Begroting

2020 2020 2019 2019

Baten:

Subsidiebaten 2.860.921 2.978.685 2.833.246 2.742.670

Lasten:

Kosten uitbesteed werk 6.785 0 16.624 0

Personeelskosten 2.484.560 2.650.160 2.471.596 2.451.320

Afschrijvingen materiële vaste activa 5.463 6.500 3.674 1.000

Huisvestingskosten 120.831 109.800 83.009 101.400

Exploitatiekosten 141 0 240 5.500

Kantoorkosten 145.530 149.700 139.476 140.850

Verkoopkosten 41.816 14.500 9.934 6.250

Algemene kosten 45.868 47.575 50.794 36.050

Totaal 2.850.994 2.978.235 2.775.347 2.742.370

Resultaat 9.927 450 57.899 300

Financiële baten en lasten:

Rentebaten/lasten en bankkosten -442 -450 -431 -300

Resultaat 9.485 0 57.468 0

Resultaat toegevoegd aan:

Algemene reserve 9.485 2.028

Bestemmingsreserve 0 55.440

9.485 57.468

Bedragen in €

Financiële verantwoording
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