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1. Inleiding 

Sinds 1 januari 2015 is de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn door de gemeente Borger-Odoorn 

opgericht. De stichting heeft een belangrijke rol in de toegang tot voorzieningen voor inwoners in 

Borger-Odoorn binnen de WMO, jeugdwet en vanaf 2018 ook re-integratie. Na een unieke expeditie 

van ruim twee jaren, heeft de stichting een hele ontwikkeling doorgemaakt en heeft zij een eigen 

identiteit gekregen. De stichting is nog volop in ontwikkeling t.a.v. verdere transformatie binnen het 

sociaal domein. Dit in nauwe samenwerking en afstemming met de gemeente Borger-Odoorn. Hierbij 

geldt als uitgangspunt dat inwoners met zo weinig mogelijk instanties te maken krijgen en dat er 

integraal wordt gewerkt. De stichting werkt daarbij samen met strategische partners in het 

werkgebied. De Stichting telt momenteel ongeveer 45 medewerkers.  

 

2. Doelstelling  

De stichting Sociale teams Borger-Odoorn is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg- en 

ondersteuningstaken in Borger-Odoorn. De drie sociale teams het Veenland, de Monden en de 

Hondsrug zijn ieder in hun eigen verzorgingsgebied het aanspreekpunt voor de inwoners van dat 

gebied. Daarnaast is er een team werk dat binnen de Hondsrug (locatie Borger) is gehuisvest.  

De teams werken volgens het regenboogmodel van de gemeente Borger-Odoorn. Dit model laat zien 

welke vormen van hulp- en dienstverlening er zijn en hoe er op- en afgeschaald wordt. Daarbij is er 

onderscheid tussen de zwaarte van de hulp, de invloed die dit heeft op het gezin of de hulpvrager en 

de kosten van de hulp die ingezet wordt. 

De stichting stuurt de vier sociale teams, waaronder het team werk, aan en coördineert de 

werkzaamheden en ziet toe op de correcte uitvoering daarvan. Het uitgangspunt van het werken met 

sociale teams is het principe: 1 gezin 1 plan 1 regisseur.  

De medewerker van het sociaal team inventariseert de hulpverleningsvraag en bepaalt in overleg 

met de cliënt of het gezin hoe de zorg of ondersteuning wordt geregeld. Een individuele hulpvrager 

of gezin houdt in dit traject steeds dezelfde contactpersoon. Deze werkwijze garandeert een betere 

hulpverlening/zorg, via één ingang, in de eigen buurt en op maat. 

 

3. Organisatie 

De stichting heeft een Raad van Toezicht (RvT) en een Raad van Bestuur. De teamcoördinatoren 

coördineren de werkzaamheden binnen de drie sociale teams en het team werk. Daarnaast is er een 

Dialoograad, die fungeert als verbindende schakel tussen inwoners in de dorpen van de gemeente 

Borger-Odoorn met de Stichting in de gemeente Border-Odoorn om de wensen van de inwoners 

onder de aandacht te brengen binnen de Stichting. 

Raad van Toezicht 

De RvT, bestaande uit drie personen, is het orgaan dat toezicht houdt op de stichting conform de 

principes van de governance code welzijn & maatschappelijke dienstverlening. De RvT toetst tevens 

de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. De RvT 

fungeert als klankbord voor de bestuurder, beoordeelt en besluit waar nodig en gewenst. 

 

 

http://www.socialeteamsborgerodoorn.nl/de-stichting/over-ons/het-regenboogmodel.html
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De onderwerpen waar de RvT zich mee bezighoudt zijn onder meer:  

- Integraal toezicht op de uitvoering van het beleid van de Raad van Bestuur; 

- Integraal toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting; 

- Integraal toezicht op de financiën en kwaliteit van de door de stichting uit te voeren bestaande 

en nieuwe taken; 

- Overige statutair voorgeschreven taken. 

Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur bestaat uit één bestuurder. De bestuurder vertegenwoordigt de stichting. De 

hoofdlijnen van het bestuursbeleid zijn vastgelegd in de statuten en een door de RvT goedgekeurd 

bestuursbeleidsplan. Verantwoording wordt afgelegd in de vergaderingen van de RvT doormiddel 

van de jaarrekening, jaarverslag en kwartaalrapportages. 

Teamcoördinator sociale teams en coördinator team werk 

De teamcoördinator stuurt de drie sociale teams aan, coördineert de werkzaamheden en ziet toe op 

de correcte uitvoering daarvan. Daarnaast is er een teamcoördinator voor het team werk. De 

belangrijkste taak van de coördinator is het opbouwen van hechte en goed functionerende teams en 

het positioneren van de sociale teams in de leefgebieden en de gemeente. De teamcoördinatoren 

zijn het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder en sparringpartners voor de medewerkers in het 

team.   

Dialoograad Sociale Teams Borger- Odoorn ( verder te noemen  Dialoograad) 

De Stichting heeft een cliëntenraad in de vorm van een Dialoograad. Deze  bestaat uit 5 personen en 

fungeert als verbindende schakel tussen organisatie en de bewoners in de dorpen van het 

verzorgingsgebied Borger-Odoorn. 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 Stichting in lijn met de statuten 

van de Stichting. 

 

De raad 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 m.b.t. de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De Dialoograad fungeert als verbindende schakel tussen  

de gemeente Borger-Odoorn en de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn inzake de  

hulp-/dienstverlening in het sociaal domein. 

 

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, zoals: 

- Kwaliteit en beschikbaarheid van de hulpverlening; 

- Het ontwikkelen van nieuwe projecten; 

- Informatievoorziening voor inwoners en communicatie met inwoners; 

- Inwoners-/Cliëntenbeleid; 

- Ingrijpende wijzigingen in de organisatie; 

- De jaarlijkse begrotingen, jaarplannen en speerpunten (kaderbrief); 

- Bescherming van de privacy. 
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De Bestuurder vraagt de Dialoograad tijdig advies. De Dialoograad brengt schriftelijk haar advies uit.  

De Dialoograad is geen klachtencommissie. Zij behandelt geen individuele klachten. 

 

4. Karakteristieken Dialoograad 

De Dialoograad bestaat uit vijf personen, vier leden en een voorzitter. Zij die voldoen aan de 

profielschets, kunnen plaats nemen in de Dialoograad. 

De leden van de Dialoograad worden door de Bestuurder  benoemd voor een periode van 4 jaar. Er is 

een rooster van aftreden. Een aftredend lid kan eenmaal voor een termijn worden herbenoemd.  

Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke diversiteit aan deskundigheid binnen de Dialoograad.  

 

De Dialoograad kiest uit haar midden een secretaris. 

  

De Dialoograad komt minimaal vier maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering, daarnaast 

heeft de Dialoograad elk kwartaal  een overleg met de Bestuurder en kan desgewenst vaker in 

overleg treden als daartoe redenen zijn.  Van de vergaderingen worden notulen gemaakt die aan de 

Bestuurder worden aangeboden en die ter inzage zijn voor belangstellenden. 

 

De Dialoograad maakt een jaaragenda waarop alle relevante onderwerpen staan geagendeerd die 

passen bij de actualiteit van de jaarplannen van de Stichting.. 

 

Leden van de Dialoograad hebben recht op een onkostenvergoeding van de door hen in de 

uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

 

Leden van de Dialoograad zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen op grond van hun functie 

ter kennis is gekomen.  

 

Leden van de Dialoograad zijn wils- en handelingsbekwaam en kunnen niet personen of hun 

echtgenoten/ levenspartners zijn die een arbeidsovereenkomst of politieke binding hebben (gehad) 

met de stichting of aan haar gelieerde organisaties/instellingen (bijv. gemeente Borger-Odoorn) of 

zitting hebben in een bestuur/commissie/raad waardoor een functie binnen de Dialoograad niet 

verenigbaar is. Jaarlijks geven de leden van de Dialoograad hun nevenfuncties op bij de voorzitter. 

De achterban van de Dialoograad bestaat uit de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn. Hiermee  

onderhoudt de Dialoograad op verschillende manieren contact, bijvoorbeeld door middel van 

inwonerspanels. De Dialoograad wordt hierin gefaciliteerd door de organisatie. 

 

In het reglement van de Dialoograad staan o.a. de werkwijze van de Dialoograad en de 

besluitvormingsprocedure nader beschreven. De Dialoograad legt verantwoording af over de 

verrichte werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting. Zowel het reglement als het jaarverslag 

zijn te vinden op de website van de stichting of op papier op te vragen bij de stichting.  
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5. Functieprofiel leden Dialoograad 

Aan de leden van de Dialoograad worden onderstaande algemene functie-eisen gesteld:  

 

- Heeft oog voor de belangen van de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn aan 

hulpverlening; 

- Heeft een intrinsieke motivatie om de sociale structuren binnen het verzorgingsgebied van de 

Stichting te versterken; 

- Beschikt over een relevant netwerk in het verzorgingsgebied Borger-Odoorn; 

- Heeft een kritische, positieve en open houding; 

- Beschikt over een evenwichtige, tactvolle, constructieve en flexibele instelling; 

- Kan werken in teamverband; 

- Is in staat om te sparren met de Bestuurder, beleidstukken te lezen en advies uit te brengen over 

besluiten van de Bestuurder vanuit het inwoners-/cliëntenperspectief; 

- Kan zich inleven in de belangen van de inwoners/cliënten, maar neemt voldoende afstand van 

persoonlijke belangen; 

- Heeft affiniteit met de doelstelling van de stichting, het sociaal domein en de transformaties die  

daarbinnen plaatsvinden; 

- Heeft affiniteit met medezeggenschap en belangenbehartiging; 

- Kan omgaan met vertrouwelijke informatie. 

 

 

 

 

 

 


