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1  Inleiding 

 

Evenals voorgaande jaren ligt voor u het jaarverslag 2017 van Welsun. Het afgelopen 

jaar stond evenals het voorgaande jaar in het teken van continuering, stabiliteit, 

innovatie en nieuwe uitdagingen. Met name de brainstorming en de vormgeving van de 

contouren inzake de transitie en transformatie van de (ambulante) jeugdhulp  

heeft in het najaar voor discussie gezorgd. 

 

Gezien de vele veranderingen in het sociaal domein en de financiële middelen die de 

lokale overheid ter beschikking heeft is het noodzakelijk om de participatiesamenleving 

verder vorm te geven. De gemeente zal het sociaal domein anders organiseren. Veel 

taken worden gedelegeerd naar het speelveld van enerzijds de professionele organisaties 

en anderzijds het maatschappelijk middenveld.  

 

Alhoewel de gemeente een andere visie dan Welsun heeft inzake de inrichting van het 

sociaal domein, hebben de gemeente en Welsun elkaar inhoudelijk gevonden. Men is het 

erover eens dat Welsun een belangrijke sleutelrol dient te krijgen in het complexe 

speelveld. Er is een andere manier van denken en doen noodzakelijk en wenselijk waar 

Welsun een sleutelpositie in kan vervullen. Immers Welsun heeft kennis en ervaring in de 

sociale infrastructuur van Landgraaf. De gedragsverandering dient erop gericht te zijn 

dat zowel de gemeente en burgers, het maatschappelijk middenveld, ketenpartners en 

Welsun gezamenlijk de schouders eronder zetten om onze samenleving zelfredzaam en 

verantwoordelijk te maken voor (zorg)vraagstukken. Dit heeft geleid tot een 

visiedocument van Welsun, dat als bijlage is toegevoegd. 

 

Voor de buitenwacht hechten we er waarde aan om kort een schets te geven over de 

laatste decennia waarin veel bezuinigd en gereorganiseerd is, te weten:   

“Het jaar 2003 was een belangrijk jaar. Najaar 2003 werd de instelling geconfronteerd 

met een ingrijpende bezuinigingstaakstelling (Ultimo Ratio) op het reguliere budget. Dit 

kwam bovenop de nasleep van de bezuinigingstaakstelling (Libra 2001). De instelling 

werd geconfronteerd met een structurele bezuiniging op het jaarlijkse budget van in 

totaal circa € 850.000,-. Dit was aanleiding om geen halve maatregelen te nemen maar 

het mes diep in de organisatie te zetten. Dit om de organisatie levensvatbaar en gezond 

te maken voor de toekomst. Zo is onder meer de organisatie sinds 2004 financieel 

gezond geworden en de personele bezetting afgeslankt van een vaste formatie van 41 fte 

(66 medewerkers) naar een vaste formatie van 22 fte. De reorganisatie c.q. 

kantelingsoperatie is in 2004 afgerond met een verbetertraject dat erop gericht was de 

instelling om te vormen tot een transparante en efficiënt werkende organisatie.”  

 

Door ander beleid en aanpak is het negativisme omgeslagen naar positivisme. Het beleid 

en de aanpak van Welsun richtte zich op resultaatverantwoording, ambitie, uitdagingen 

en nieuwe ideeën. Met trots mag geconcludeerd worden dat de instelling die uitdaging 

naar volle tevredenheid heeft opgepakt. De organisatie van nu is totaal verschillend met 

die van vroeger, de periode voor de reorganisatie van 2004. De organisatie is financieel 

gezond mede door een bedrijfsvoering op zakelijke grondslag. Zo heeft onder andere de 

gewenste organisatiestructuur en cultuur binnen Welsun vorm en inhoud gekregen. Dit 

heeft ook zijn positieve uitwerking gekregen op de buitenwacht: de burger van 

Landgraaf, onze klanten en ketenpartners. Zij hebben de afgelopen jaren de 

kantelingsoperatie aan den lijve ondervonden. Welzijnsdiensten die vóór de reorganisatie 

onder beheer van Welsun vielen zijn op een andere manier en wijze vormgegeven. De 

welzijnsdiensten zijn niet verloren gegaan, maar in samenspraak met de gemeente 

efficiënter en effectiever opgepakt, al dan niet met ondersteuning van Welsun. Met name 

de gedragsverandering, gebaseerd op de Welsun-aanpak ‘voordoen, samendoen, zelf 

doen’ heeft geleid tot een mentaliteitsverandering bij de burger. Daarnaast heeft de 

personele afslanking van de instelling geleid tot een aanpak waarbij vrijwilligers een 

belangrijke rol in het productieproces van de instelling hebben gekregen. Zonder 

vrijwilligers is het bestaansrecht van Welsun inmiddels ondenkbaar.  
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Na een periode van bezuinigen en saneren is de tijd aangebroken om te oogsten, te 

bouwen en te investeren in de toekomst. Dit kunnen we als Welsun niet zelfstandig maar 

hebben we onze omgeving: burgers, gemeente, ketenpartners en maatschappelijk 

middenveld bij nodig.   

 

Het terugdringen van verantwoordelijkheid in de samenleving is wat anders dan het 

terugtreden van Welsun als professionele organisatie. Wij blijven reguleren: om ruimte te 

scheppen waarbinnen mensen relaties kunnen aangaan en samenwerken en om ervoor 

te zorgen dat ieder de steun kan vinden om de eigen verantwoordelijkheden te dragen. 

Niet de vraag: “hoe kan Welsun uw probleem oplossen”? staat voorop, maar de vraag: 

“wat heeft men nodig om het probleem zelf op te kunnen lossen”?, dient centraal te 

staan!  

 

Vanuit het uitgangspunt ‘voordoen, samendoen en zelf doen’ met als doel de 

zelfredzaamheid en het zelfzorg-vermogen van burgers te vergroten, is het uitvoerend 

personeel van Welsun geschoold in de werkwijze van SoNeStra. Dit onder meer om in het 

kader van de transities binnen het sociaal domein de samenwerking zowel met 

ketenpartners als vrijwilligers en de zelfstandigheid van cliënten en klantgroepen te 

verstevigen en de eigen kracht te stimuleren.    

 

Op financieel gebied valt op te merken dat de instelling voor het 14e jaar op rij een 

gezonde exploitatie heeft behaald, wat in deze tijd als uitzonderlijk mag worden 

beschouwd. In een tijd dat bezuinigen eerder regel dan uitzondering is, is het 

geruststellend dat Welsun een gezonde financiële huishouding weet te exploiteren. 

  

Welsun verwacht dat door de veranderingen in het sociaal domein een verschuiving van 

taken en verantwoordelijkheden van de tweede naar de eerste lijn zal komen, waardoor 

het voorliggend veld van zowel de nulde als eerste lijn preventief versterkt zal worden.  

 

Met dit jaarverslag wil de instelling een helder beeld geven van de activiteiten, doelen en 

resultaten over het afgelopen jaar en het bestaat uit 2 delen: een organisatiedeel en een 

inhoudelijk deel. In het eerste deel worden de missie en structuur beschreven. In het 

tweede, inhoudelijke deel worden de uitvoerende werkzaamheden van Welsun geschetst. 

Dit jaarverslag bevat, behoudens de kengetallen 2017, een repetitie van - en vergelijking 

met - een gemiddelde van de laatste 3 jaren.  
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2  Welsun de organisatie 

 

2.1  Visie en missie 

 

In de beleidsvisie van Welsun dienen de kerntaken en additionele taken te passen in de 

missie van Welsun, namelijk: 

-     Welsun is er voor alle burgers van Landgraaf, speciaal zij die zich in een  

     achterstandspositie bevinden; 

-     Welsun maakt gebruik van verschillen tussen mensen, zowel in de organisatie    

         als bij haar klanten, vanuit de overtuiging dat diversiteit kwaliteit toevoegt; 

-     Welsun biedt hulp, faciliteert, stimuleert, activeert en ondersteunt door middel     

         van basisvoorzieningen, specifieke projecten en vernieuwende initiatieven; 

-     Welsun daagt uit tot samenwerking om zodoende de invloed van burgers   

         daadwerkelijk invulling te geven en tot een goede afstemming te komen met  

         andere instellingen; 

-     Welsun ziet haar medewerkers en vrijwilligers als meest belangrijke kapitaal 

         voor de uitvoering. 

 

Kortom: Welsun draagt bij aan de sociale redzaamheid van mensen. Het biedt 

professionele hulp en ondersteuning aan mensen in hun directe leef- en woonomgeving 

en heeft een visie en missie. Deze visie en missie wil de instelling realiseren door de 

kerntaken gedegen uit te voeren middels een efficiënte en effectieve dienstverlening. De 

realiteit zal daarbij niet uit het oog worden verloren. Het uitgangspunt daarbij is: 

‘voordoen, samendoen, zelf doen’.  

 

2.2  Organisatiestructuur 

 

Het uitvoerende werk is onderverdeeld in een aantal functionele (kern)disciplines. De 

samenstelling van deze disciplines is gemaakt op basis van product-markt-combinaties 

waarbij uitgegaan wordt van de volgende uitgangspunten: 

 

- de organisatiestructuur ondersteunt en versterkt de strategische doelstellingen 

van de instelling; 

- de structuur legt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het 

juiste niveau van de taakuitoefening; 

- de structuur zorgt ervoor dat het zelfsturende vermogen van disciplines zo 

groot mogelijk is; 

- de organisatiestructuur wordt zo plat mogelijk gehouden; 

-        de disciplines Maatschappelijk Werk, Schuldhulpverlening, Maatschappelijke 

begeleiding asielgerechtigden/WI, Buurt-opbouw-jongerenwerk* en 

Ouderenwerk zijn geïntegreerd en worden inhoudelijk aangestuurd door een 

leidinggevende. De discipline Vrijwilligerswerk wordt eveneens inhoudelijk 

aangestuurd door een leidinggevende;  

-      de dagelijkse leiding en de gehele bedrijfsvoering staan onder leiding  

      van een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af 

aan een Raad van Toezicht.    

 

*Het Buurt-opbouw-jongerenwerk wordt tijdelijk waargenomen door de leidinggevende 

van de discipline Maatschappelijk werk, Schuldhulpverlening, Maatschappelijke 

begeleiding asielgerechtigden/WI en Ouderenwerk. Vanaf het jaar 2018 zal de 

leidinggevende van de Vrijwilligerscentrale eveneens de leidinggevende van het Buurt-

opbouw-jongerenwerk zijn.    
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Organogram en personeelsformatie per 31 december 2017 

 

  

     
 
Raad van Toezicht 

 

                                                                       │ 
                                                                       │ 

         
Directeur- bestuurder 

             (1 fte) 

Directiesecretaris (1 fte) 
Beleidsfunctionaris (0,3 fte) 
Financiële administratie/systeembeheer 
(1 fte) 
Receptie (1,5 fte)  

                                                                       │ 
                                                                       │ 

 
Aansturing door leiding- 
gevende (1,2 fte) 

 

                                                                        │ 
                                                                        │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                      |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|        
                                

Maatschappelijk Werk /  
Schuldhulpverlening (7,8 fte)  
 
Ouderenwerk (2,05 fte) 
 
Maatschappelijke begeleiding 
asielgerechtigden en 
taalcoaches (0,5 fte) 
 
Buurt-opbouw-jongerenwerk 
(5.75 fte) 
 

Vrijwilligerscentrale (0,4) 
 
Vrijwilligers (productieproces: 50 
medewerkers):  

- centrale 
- Ouderenwerk 
- Schuldhulpverlening 
- Buurt-opbouw-

jongerenwerk 
- Maatschappelijke 

begeleiding 
asielgerechtigden/WI    

 

 

Totaal aantal fte: 22,5 (27 medewerkers) 

 

2.3  Vrijwilligers en het profiel van Welsun 

 

Het werken met vrijwilligers is een identiteitsbepalend element. Het behoort tot het 

profiel van Welsun. Zonder vrijwilligers kan Welsun niet meer als Welsun herkend 

worden, wat niet impliceert, dat in elke activiteit vrijwilligers een rol vervullen. Ook is er 

een onderscheid te maken tussen de vrijwilligers die bijdragen aan de productie van 

Welsun en andere vrijwilligers die werken voor bijvoorbeeld belangengroepen en 

verenigingen. Voor Welsun is het werken met vrijwilligers geen keuze, niet uit nood 

geboren, maar een fundamentele reden van bestaan. De vrijwilligers die een bijdrage 

hebben geleverd aan het productieproces van Welsun, ouderenadviseurs, 

buurtbemiddelaars, buddy’s schuldhulpverlening en vrijwilligers WI en taalcoaches, 

omvatten circa 50 personen. Het aantal vrijwilligers dat werkt voor onder andere 

belangengroepen zoals huiskamerprojecten en buurtverenigingen ten behoeve van 

activiteiten omvat een veelvoud daarvan.   

 

Door de transitieoperaties die gaande zijn in het sociaal domein zal Welsun mensen nog 

meer met elkaar gaan verbinden en de rol van de vrijwilliger zal belangrijker en 

noodzakelijker worden. Burgerkracht, mentoren, coaches en overige 

ervaringsdeskundigen zullen belangrijke begrippen worden in de samenleving. Naast de 

reguliere werkwijze zal er ook een methode ontstaan waar minder vanzelfsprekend 

individuele hulpverlening met een professional aan de orde zal zijn, maar waar 

collectieve voorzieningen ingericht worden met inzet van burgerkracht en vrijwilligers, al 
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dan niet onder regie van een professional en waarbij ingezet wordt op ‘eigen kracht’ en 

vrijwillige ondersteuning uit de (eigen) netwerken. Dit vraagt om visie en 

doorontwikkeling bij het inzetten van voornoemde vrijwilligers. Daarnaast is het van 

belang dat de huidige vrijwilligers, die zich vooral inzetten in het maatschappelijk 

middenveld en verenigingsleven, zich verbonden blijven voelen met de doelgroepen en 

de activiteiten die ze begeleiden. Het enerzijds ‘knopen en verbinden’ van nieuwe 

vrijwilligers en anderzijds het werven van de ‘nieuwe vrijwilliger’ blijft een uitdaging voor 

de komende jaren.  

 

Organisaties zijn op zoek naar nieuwe manieren om vrijwilligers te werven en te binden 

omdat de jarenlange verbondenheid aan een organisatie niet meer vanzelfsprekend is. 

Maatschappelijk middenveld, sociale cohesie en leefbaarheid zijn begrippen die actueel 

en belangrijk zijn bij het ‘knopen en verbinden’ naar samenwerkingsverbanden, waarbij 

vrijwilligers een belangrijke rol spelen.  

 

In het toekomstig vrijwilligerswerkbeleid in Landgraaf gaat het vooral om de 

bewustwording dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid krijgen. 

De Welsun-aanpak van het ‘voordoen, samendoen, zelf doen’ draagt hieraan bij en heeft 

de attitude van burgers in alle leeftijdscategorieën in zekere mate in positieve zin 

veranderd. Niet ieder probleem wordt opgelost, maar men leert problemen met anderen 

op te lossen. Burgers dienen geleerd te krijgen dat instanties als gemeente of Welsun 

niet de verantwoordelijkheid van hen gaan overnemen, maar hen in staat stellen (meer) 

verantwoordelijkheid te dragen en voor zichzelf te zorgen. Dit geldt te meer nu er door 

de veranderingen binnen het sociaal domein en de transities meer, maar ook complexere 

vraagstukken op ons afkomen. Professionals kunnen deze vragen niet (meer) alleen 

oppakken, maar hebben daarbij burgerkracht en vrijwilligers nodig. Van belang is om een 

‘vangnet’ van vrijwilligers c.q. maatschappelijk middenveld te creëren, die toegerust zijn 

om de maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen die op ons afkomen op te pakken. 

Welsun/de Vrijwilligerscentrale dienen gezamenlijk een andere kijk op vraag en aanbod 

te ontwikkelen: meer vanuit het klantperspectief (= vraaggericht) zaken benaderen, dan 

aanbodgericht. Dit vergt een andere aanpak van vraagstukken, namelijk de samenleving 

opzoeken in plaats van deze naar je toe laten komen. Dus een pro-actieve houding en 

attitude aannemen waarin je middenin de samenleving staat en niet aan de zijlijn 

toekijkt. Welsun heeft de nodige ervaring met het ‘knopen en verbinden’ van vrijwilligers 

in de keten en netwerken. 

 

De in gang zijnde veranderingen binnen het sociaal domein, de transities en de 

toenemende vraag naar vrijwilligers nodigen uit tot het organiseren van 

groepsbijeenkomsten, waarin zowel vrijwilligers als professionals thematische 

onderwerpen aan bod laten komen. Ingezet dient te worden op een meer vraaggerichte 

werkwijze, gericht op vragen, wensen en behoeften van vrijwilligersorganisaties c.q. 

burgers/klantgroepen. Niet door een afwachtende houding aan te nemen, maar door 

‘outreachend’ te werken, dat wil zeggen door hantering van een werkmethode waarbij 

actief ingezet wordt op het leggen van contact met de doelgroep, het onderzoeken van 

de vragen en het motiveren, stimuleren en begeleiden van de doelgroep. Hiervoor zijn 

contacten in de keten noodzakelijk, maar ook een attitude en beroepshouding om deze 

zelf te bezoeken. Dit betekent ook dat men de keten goed moet kennen: wie doet wat en 

wie zijn de sleutelfiguren? Welsun heeft ook op dit terrein reeds de nodige kennis, 

expertise, ervaring en contacten opgebouwd en is vanaf 2016 gestart met een revisie 

van de Landgraafse sociale kaart.  

 

Sinds de kantelingsoperatie in 2004/2005 heeft Welsun een belangrijke sleutelpositie 

gekregen in het ‘knopen en verbinden’ tussen maatschappelijk middenveld en de 

burgers/vrijwilligers en ketenpartners. Zo heeft Welsun onder andere een sleutelpositie 

in:  
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- Netwerkbijeenkomsten op het gebied van Armoede/Schuldhulpverlening en 

Participatie 

- Diverse overleggremia in het kader van het sociaal domein  

- Overleggremia op gebied van Jeugd, Jongeren, Gezin en Onderwijs 

- Overleggremia op gebied van veiligheid en huiselijk geweld  

- Overleggremia op gebied van gezondheid  

- Overleggremia op gebied van Wonen, Welzijn, Zorg  

- Cliëntenplatform diverse doelgroepen   

- Maatschappelijke Stages 

- Organisatie dag van de Vrijwilligers 

- Overleggremia buurten en wijken 

- Buurtbemiddeling 

- Huiskamerprojecten. 

 
2.4  Kwaliteitszorg 

 

Kwaliteitsbeleid is een integraal en cyclisch proces van de Welsun-organisatie als geheel 

(zowel primaire als secundaire processen). Welsun definieert kwaliteitsbeleid in termen 

van: 

- wat zijn de verwachtingen en behoeften van de doelgroep? 

-  welke producten en diensten leveren wij aan onze doelgroep? 

-  hoe pakken wij dit aan? 

-  welke eisen stelt dat aan de organisatie? 

-  hoe verhouden verwachtingen en behoeften van klantgroepen zich met     

maatschappelijke ontwikkelingen/eisen? 

- hoe houden we onszelf scherp en zorgen we ervoor dat onze diensten 

   aansluiten op de wensen van de doelgroep? 

 

Het kwaliteitsbeleid van Welsun waarborgt hiermee dat de prestaties en producten 

voldoen aan de (kwaliteits)eisen, wensen en verwachtingen van cliënten en 

opdrachtgevers. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Welsun is een hulpmiddel voor 

het management om de werkprocessen te beheersen en de kwaliteit van de organisatie 

op een systematische en gestructureerde wijze (bij) te sturen. In het 

kwaliteitsmanagementsysteem worden alle processen en activiteiten van de organisatie 

beschreven en met elkaar in verband gebracht rondom de door Deming ontworpen  

‘plan-, do-, check- en act’-cirkel. 

Om de effectiviteit van het kwaliteitssysteem en de overeenstemming met de 

gespecificeerde eisen (onder andere procedures, werkinstructies, etc.) vast te stellen, 

wordt het kwaliteitssysteem van Welsun periodiek onderworpen aan een beoordeling 

door de directie (de directiebeoordeling) en een check van de interne organisatie (de 

interne audit).  

 

In 2017 heeft Welsun van zowel de Raad voor de Accreditatie als TÜV Nederland het 

certificaat ontvangen dat behoort bij de HKZ Welzijn en Maatschappelijke 

Dienstverlening, onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening en Sociaal 

Cultureel Werk/Welzijn Ouderen. Dit voor het toepassingsgebied: Algemeen 

Maatschappelijk Werk, Schuldhulpverlening, Buurt-opbouw-jongerenwerk, Ouderenwerk 

en Vrijwilligerswerk. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar (18 juli 2017-

18 juli 2020). 

  

Welsun ziet de behaalde HKZ-ISO-certificering als een aansporing om op de ingeslagen 

weg van kwaliteitsverbetering door te gaan. 
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2.5  Ziekteverzuimpercentage 

 

In 2017 bedroeg het aantal medewerkers 27 met een ziekteverzuimpercentage van 

1,9%. De ziekteverzuimpercentages van de voorgaande jaren waren: 2013 (1,8 %), 

2014 (2,2%) en 2015 (1,5%) en 2016 (1,9%).   

 

2.6  Financieel overzicht 

 

Exploitatierekening van Welsun          2017  

           € 

Baten 

 

Reguliere gemeentelijke subsidie    1.658.438   

Additionele gemeentelijke subsidie       165.302   

Onderhanden projecten        - 14.811   

Rentebaten         29    

Overige opbrengsten           83.831    

________   

        

        1.892.789 

 

Lasten 

 

Salarissen en sociale lasten     1.309.919    

Afschrijvingen                    22.136                                        

Huisvestingskosten           99.707        

Activiteitenkosten           59.479       

Organisatiekosten           94.119   

Projectkosten           206.075       

Overige kosten            38.339             

           ________ 

        

        1.829.774 

 

 

Exploitatie-resultaat            63.015            

 

 

Toelichting 

 

Evenals voorgaande jaren heeft Welsun over 2017 een goedgekeurde 

registercontroleverklaring verkregen. Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief 

resultaat van € 63.015,-. Echter dit resultaat geeft een vertekend beeld wat genuanceerd 

dient te worden. Lopende het jaar 2017 is er een voorziening getroffen voor enerzijds 

deskundigheidsbevordering voor het Buurt-opbouw-jongerenwerk van € 20.000,-. 

Anderzijds is voor juridische en inhoudelijke ondersteuning/advies ten behoeve van het 

sociaal domein een reservering getroffen van € 30.000,- 

 

Als gevolg van gewijzigde regelgeving voor verantwoording van de jaarrekening is het 

niet (meer) toegestaan vooraf voorzieningen te treffen die nog niet gerealiseerd zijn.  

Het exploitatie-resultaat komt daardoor uit op € 63.015,- (feitelijk: € 13.015,-). 
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3  Kerntaken Welsun in relatie tot de positionering sociaal domein 

 

Sinds de overheveling van de jeugdzorg, Participatiewet en functiebegeleiding van de 

AWBZ naar de Wmo (decentralisaties) van de rijksoverheid naar de gemeentelijke 

overheid, vindt er een herinrichting op het gebied van het sociaal domein plaats. Ook 

Welsun vervult hierbij als brede eerstelijnsinstelling een functie en daarbij heeft zij de  

omgeving en andere partners nodig. De visie die Welsun voor ogen heeft is dat er een 

onderscheid is tussen de nulde- en eerstelijnsinstellingen en de tweedelijnsinstellingen. 

Dit vanwege de onafhankelijkheid, objectiviteit en verschil in bedrijfsculturen. Daar waar 

een tweedelijnsinstelling gefinancierd wordt op basis van de cultuur van ‘elk uurtje een 

factuurtje’ (dus zelf je productie reguleren) is de eerste lijn erop gericht de klant zo snel 

mogelijk op eigen benen te laten staan omdat we gefinancierd worden vanuit de 

gemeente en geen belang hebben bij wachttijden c.q. -lijsten. De visie van Welsun is 

beschreven in het visiedocument Welsun: visie en contouren sociaal domein, dat als 

bijlage aan dit Jaarverslag is toegevoegd.  

 

De gemeente Landgraaf kiest inzake het jeugdbeleid voor een inkoopmodel waarbij de 

eerste en tweede lijn een eenheid vormen (samenwerkingsmodel). Dit komt onder 

andere doordat gemeenten minder middelen tot beschikking hebben en vanwege de 

integraliteit, dat wil zeggen zij dienen ook met andere domeinen en gemeenten samen te 

werken. Dit is een bewuste keus van de gemeente Landgraaf die Welsun uiteraard 

respecteert en ook zal uitvoeren. Dit hoewel Welsun heeft aangegeven aan de gemeente 

dat er ook gemeenten zijn die de nulde en eerste lijn gescheiden houden van de tweede 

lijn (bijvoorbeeld in de regio Sittard-Geleen en Maastricht-Heuvelland). De gemeente 

Landgraaf en Welsun zullen met vereende krachten de schouders onder de nieuwe 

uitdagingen zetten. Zowel het belang van de gemeente als Welsun is dat een goede 

dienstverlening voor de burgers van Landgraaf centraal staat.    

 

Herindelingskwestie Heerlen-Landgraaf 

 

In 2017 heeft de provincie Limburg een herindelingsontwerp gepresenteerd inzake de 

procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de 

gemeenten Landgraaf en Heerlen. In een brief aan het College van Gedeputeerde Staten 

van Limburg d.d. 31 mei 2017 heeft Welsun aangegeven hiervan geen voorstander te 

zijn. Zo is er geen causaal verband tussen bestuurskracht en schaal. Bestuurskracht 

hangt veel meer af van zaken, zoals het al dan niet aanwezig zijn van een stabiele 

coalitie, krachtige (vakbekwame) bestuurders, een goede samenwerking tussen College 

van B&W en het ambtelijk apparaat en vooral de samenwerking met maatschappelijke 

partners. Bedrijfsvoering dient het toverwoord te zijn en niet schaalgrootte. Dit geldt 

zowel voor grote als kleine gemeenten. Er bestaat geen ideale schaal voor een 

gemeente. En als die zou bestaan, is die binnen afzienbare tijd achterhaald. Flexibiliteit, 

minder bureaucratie en de verbinding leggen met buiten zijn nodig voor de betaalbare 

gemeentelijke organisatie van morgen. Groot kun je ook worden door klein te blijven!  

  

Indien alleen Heerlen met Landgraaf zou fuseren, dan is Heerlen de partij met ruim twee 

derde van het nieuwe inwonertal, die de andere gemeente overvleugelt. Bij een 

herindeling c.q. schaalgrootte van meerdere gemeenten is dit niet aan de orde. Er is 

meer balans en gelijkwaardigheid. Niet fusie dient de basis te zijn tussen Heerlen en 

Landgraaf om sociaal-economische vraagstukken aan te pakken, maar juist een 

effectievere en efficiëntere samenwerking en samenhang tussen de Parkstad-gemeenten 

dient nadrukkelijk voorop te staan. Indien fusie aan de orde is, is Welsun dan ook 

voorstander van één, grote stedelijke Parkstad-gemeente met de vier stedelijke 

gemeenten ineens (Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Landgraaf). 

Welsun heeft met instemming kennisgenomen van het advies van de Raad van State om 

de fusie tussen Heerlen en Landgraaf geen doorgang te laten vinden en in plaats daarvan 

mogelijkheden tot bredere samenwerking in Parkstad-verband te onderzoeken. 
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3.1  Dienstverlening Maatschappelijk Werk   

 

Dit verslagjaar was de inzet van het Maatschappelijk Werk in overeenstemming met de 

landelijke norm. Het afgelopen jaar zijn 12 medewerkers werkzaam geweest in de 

uitvoering van het Maatschappelijk Werk (8,3 fte, inclusief schuldhulpverlening en 

maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden en taalcoaches).  

 

Het Maatschappelijk Werk is een laagdrempelige basisvoorziening voor hulpverlening. 

Een frontoffice waar mensen met diverse problemen terechtkunnen. Wanneer iemand 

kampt met een bepaald probleem, neemt betrokkene contact op met het Maatschappelijk 

Werk. Dat kan door te bellen, een brief te schrijven of een spreekuur te bezoeken. Het 

merendeel van de klanten neemt zelf het initiatief. Daarnaast wordt een aantal 

doorverwezen via andere instellingen, waarvan huisartsen een groot deel doorverwijzen. 

Ook neemt het Maatschappelijk Werk zelf het initiatief om een klant te benaderen. Dit 

gebeurt middels de methodiek Outreachende Hulpverlening. In tegenstelling tot de 

reguliere werkwijze van Maatschappelijk Werk, gaat het bij Outreachende hulpverlening 

om cliënten die niet uit zichzelf met hun problemen naar de instelling komen, maar op 

aangeven van derden (ketenbenadering). Naast de methodiek Outreachende 

Hulpverlening beschikken de maatschappelijk werkers over een breed scala aan andere 

methodieken. 

De praktijk leert dat elke situatie een specifieke aanpak vergt en bij deze aanpak op 

maat wordt daar waar nodig samenwerking en samenhang gezocht in de keten van 

wonen, zorg, welzijn, financiën, veiligheid en onderwijs. Hulpverlening kan gericht zijn op 

het individu, het gezin, de sociale omgeving of een combinatie van deze.  

 

3.1.1  Algemeen Maatschappelijk Werk     

 

Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) heeft tot taak het bieden van psychosociale 

hulpverlening in de eerste lijn. Deze hulpverlening is beschikbaar voor alle 

bevolkingsgroepen en gemakkelijk en rechtstreeks toegankelijk voor de klant.  

Het AMW is gericht op het versterken van het probleemoplossend vermogen van de cliënt 

en aldus op het bereiken van individuele en sociale redzaamheid. Ook houdt het zich 

bezig met het geven van langdurige ondersteunende hulp aan cliënten die bij voortduring 

meer en minder ernstige problemen ondervinden in de wisselwerking met hun sociale 

omgeving. De voorziening omvat: procesmatige hulpverlening bij psychosociale 

problemen; crisisinterventie; informatie en advies; bemiddeling en pleitbezorging; 

verwijzing en consultatie; concrete dienstverlening; stimuleren, inschakelen en 

begeleiden van informele zorg rond cliënten. Het AMW wordt veelal uitgevoerd in nauwe 

samenwerking met in ieder geval de overige disciplines in de sector wonen, zorg en 

welzijn, te weten de huisartsen, thuiszorg, ISD-BOL, woningcorporaties en politie.   

 
Het AMW besteedt veel aandacht aan preventie. In nauw overleg met de partners in het 

veld wordt getracht te voorkomen dat de problemen van de cliënt verergeren en deze 

verder afglijdt. De situatie van de cliënt wordt zo gestabiliseerd, om van daaruit te 

werken aan een verbetertraject. 

 

3.1.2  Schoolmaatschappelijk Werk 

 

Het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) houdt zich bezig met hulpverlening aan het 

schoolgaande kind, maar ook aan de ouders.  

Dit gebeurt zowel direct - in een situatie waar hulp aan het kind zelf wordt verleend - als 

indirect, in welk geval ouders en leerkrachten daadwerkelijk betrokken worden bij de 

hulpverlening. Het SMW is gericht op het oplossen van problemen tussen ouders en 

kinderen en ze (aan) te leren hun problemen op te lossen.  

Het belangrijkste kenmerk van deze vorm van maatschappelijk werk is de intensieve 

samenwerking met de school. In dit verslagjaar is het SMW verleend aan het 

Charlemagne-College, locaties: Eijkhagenlaan en Brandenberg. 
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Per 1 oktober is het SMW eveneens gestart op de basisscholen in Landgraaf, gemiddeld 

voor 2 uur per school. Doel van het SMW op de basisschool is het inrichten van de 

zorgstructuur, waardoor hulp aan het jonge kind en/of ouders zo vroegtijdig mogelijk 

plaatsvindt en ook zoveel als mogelijk in de natuurlijke context van het kind plaats kan 

vinden. De schoolmaatschappelijk werker van Welsun werkt hierbij nauw samen met de 

interne begeleider van school, de GGD en het team jeugd van de gemeente. 

 

Het SMW is goed ingebed in het voortgezet onderwijs. Het SMW wordt positief 

geëvalueerd en is momenteel niet meer weg te denken. Dreigende schoolverlaters 

worden mede door de goede samenwerking en met hulp op maat binnen de school 

gehouden. Daarnaast levert SMW een bijdrage aan een veiligere situatie en minder 

pesterijen. De eerste evaluatie van het SMW op de basisscholen is positief verlopen. 

 

3.1.3  Jeugd en Gezin 

 

Sinds 2011 is het samenwerkingsverband Jeugd en Gezin, waarin de volgende partijen 

participeren: Meander, Jeugd Gezondheidszorg, GGD Zuid-Limburg, Bureau Jeugdzorg, 

Stichting Peuterwerk Landgraaf, Charlemagne-College, Movare, Samenwerkingsverband 

‘weer samen naar school’, gemeente Landgraaf en Welsun, voortgezet. 

Jeugd en Gezin stelt zich ten doel een herkenbaar, laagdrempelig en toegankelijk fysiek 

inlooppunt te zijn waar (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht 

kunnen met vraagstukken op het gebied van opgroeien en opvoeden.  

Daarnaast is het bestaansrecht van Jeugd en Gezin gelegen in het vroegtijdig signaleren, 

analyseren en volgen van risico’s op het gebied van opvoeden en opgroeien. Jeugd en 

Gezin stelt zich tot doel om krachten van bestaande partijen op het gebied van jeugd en 

gezin te bundelen en te versterken, zodat daadwerkelijk sprake wordt van 1 kind, 1 

gezin, 1 plan. Jeugd en Gezin brengt samenhang in het (bestaande) aanbod; dankzij 

heldere werkafspraken gaan partijen in Jeugd- en Gezin-verband nog effectiever hulp 

bieden, zorg afstemmen en zorgcoördinatie uitvoeren. Het kind en het gezin staan 

daarbij steeds centraal en hulp wordt zo spoedig mogelijk, dichtbij huis en zo kortdurend 

mogelijk, geboden.   

 

3.1.4  Triage overleg Veilig Thuis 

 

Sinds 1 juli 2017 worden alle zorgmutaties van de politie doorgeleid naar Veilig Thuis. 

Welsun neemt deel aan het triage-overleg op gemeentelijk niveau, waarbij betrokken 

zijn: Veilig Thuis, het Veiligheidshuis, wijkteam van de gemeente, jeugdteam van de 

gemeente en Welsun. In het triage-overleg blijkt dat het merendeel van de casuïstiek 

doorgezet wordt naar de eerstelijn volgens het principe: laagdrempelig en algemeen 

waar het kan, dichtbij de eigen omgeving van de burger en opschaling naar 

specialistische hulp daar waar nodig.  

 

3.1.5   Schuldhulpverlening  

 

De schuldenproblematiek in Nederland is groot en neemt nog steeds toe. Schulden gaan 

vaak vergezeld van andere sociale problemen. Er is dan ook op meerdere 

beleidsterreinen grote maatschappelijke winst te behalen bij een heldere, structurele en 

integrale aanpak van schulden. 'Integrale schuldhulpverlening', mede ontwikkeld door 

het Overleg Integrale Schuldhulpverlening (OIS), is een goed middel om, met name 

binnen een ketenbenadering, schulden aan te pakken in samenhang met de 

onderliggende problemen.  

 

De uitvoering van wetgeving op het gebied van armoedebestrijding geeft structurele en 

incidentele mogelijkheden om Integrale schuldhulpverlening in te zetten om het gehele 

proces van uitvoering van de schuldhulpverlening te stroomlijnen en de maatschappelijke 

doelstellingen van de armoedewetgeving te realiseren. Een probleem bij een optimale 

uitvoering van de schuldhulpverlening is echter dat er veel uitvoerenden op meerdere 
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schaalniveaus bij betrokken zijn en deze niet altijd optimaal geïnformeerd zijn en te 

weinig communiceren en samenwerken. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen: 

 

 mensen met financiële problemen worden te laat en niet optimaal geholpen. Dit levert 

extra financiële en maatschappelijke problemen op, maar ook extra druk op de 

overheid; 

 omdat de samenwerking tussen de betrokken partijen veel beter kan, is het voor alle 

partijen moeilijker de eigen doelstelling te halen. Ook dit heeft de nodige financiële en 

maatschappelijke consequenties; 

 een goede ketenbenadering is moeilijk vorm te geven wanneer de rollen die partijen 

daarin (kunnen) hebben niet duidelijk zijn. 

 

In het kader van de schuldhulpverlening heeft de gemeente Landgraaf ervoor gekozen de 

regiefunctie op uitvoeringsniveau toe te kennen aan Welsun. Tegelijkertijd is in het 

gemeentelijk beleid geopteerd voor een zogenaamde brede opvatting van 

schuldhulpverlening, dat wil zeggen een geïntegreerde aanpak van financiële, agogische 

en preventieve hulpverlening. Door de regie in de schuldhulpverlening op 

uitvoeringsniveau (cliëntniveau) bij het AMW te leggen, wordt een belangrijke stap op 

weg naar integrale hulpverlening gezet. 

Uit deze visie op hulpverlening en de rollen en taken die in de gemeentelijke beleidsvisie 

aan betrokken ketenpartners wordt toegekend vloeien op hoofdlijnen de volgende taken 

van partijen voort. 

 

De gemeente Landgraaf is verantwoordelijk op het gebied van regie, beleid en politieke 

keuzes, de portefeuillehouder legt hierover frequent verantwoording af aan de Raad. De 

beleidsmedewerker is gedelegeerd actief in de uitvoering van bovengenoemde. De  

beleidsmedewerker initieert de overlegmomenten, stelt beleid op dat wordt voorgelegd 

aan het College en is eerste aanspreekpunt voor vragen van de sleutelspelers.  

 

ISD-BOL is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gestelde beleid, is tevens 

verantwoordelijk voor de procesgang en bewaakt de toepasbaarheid van 

beleidsvoornemens. ISD-BOL is tevens verantwoordelijk voor de uitvoer van het 

klantencontact met betrekking tot de Wet Werk en Bijstand, inclusief terugvordering en 

verhaal en het verlenen van voorschotten. ISD-BOL verwijst cliënten voor 

schuldhulpverleningstrajecten door naar Welsun. 

 

Krediet Bank Limburg (KBL) verzorgt voor de gemeente in het kader van 

schuldhulpverlening en op basis van facturering en afspraken in de gemeenschappelijke 

regeling, trajecten. Hiertoe werkt KBL, in het kader van diagnosticeren, nauw samen met 

Welsun en ISD-BOL.  

 

Woningcorporaties en energieleveranciers werken zo nodig en waar mogelijk mee om 

vroegtijdig te signaleren en om betalingsachterstanden te voorkomen. 

 

Welsun is door de gemeente Landgraaf aangewezen als regisseur in de uitvoering (loket) 

voor de schuldhulpverlening. Welsun coördineert het uitvoeringsoverleg met de 

cliëntmanagers van ISD-BOL, KBL en maatschappelijk werkers en budgetconsulenten 

waarbij afstemming en begeleiding op maat van casussen vastgesteld wordt.  
 

In het kader van de samenwerking met KBL is een medewerker budgetbeheer structureel 

2 dagdelen per week aanwezig bij Welsun en een casusmanager schuldregeling 4 

dagdelen per week. In het kader van het Convenant voorkomen huurachterstand en 

uithuiszettingen is een medewerker van HEEMwonen 2 dagdelen per week aanwezig op 

locatie Welsun. Hierdoor zijn de lijnen tussen de uitvoerenden KBL, HEEMwonen en 

Welsun kort en worden zaken direct en effectief in gezamenlijkheid opgepakt.  
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In de schuldhulpverlening is het werken met vrijwilligers integraal onderdeel van de 

hulpverlening. Binnen de schuldhulpverlening zijn 15 vrijwilligers enerzijds actief in het 

ondersteunen van cliënten in het completeren van hun dossier in het kader van hun 

traject schuldregeling, anderzijds in het ondersteunen van de cliënt in het inzichtelijk en 

overzichtelijk krijgen van zijn inkomsten/uitgaven en schulden en de cliënt te leren weer 

de regie over zijn eigen huishoudboekje te krijgen. 

 

Tevens wordt in de schuldhulpverlening intensief samengewerkt met 

vrijwilligersorganisaties in de nulde lijn, zoals het Consuminderhuis Parkstad, Stichting 

Samen Delen, de Vincentiusvereniging, Stichting Leergeld en de Voedselbank.  

Onder voorzitterschap van Welsun komen medewerkers van deze organisaties en Welsun 

structureel elk kwartaal bij elkaar om informatie te delen en praktijk op elkaar af te 

stemmen.    

 

Stroomschema 
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De aanmelding schuldhulpverlening verloopt globaal als volgt. 

 

Cliënten komen voor de eerste aanmelding bij Welsun, deze inventariseert in het kort de 

problematiek, waarbij nader kan worden ingegaan op motivatie en sociaal-emotionele of 

psychologische vraagstukken of psychische problematiek. Vervolgens wordt er in geval 

van psychologische vraagstukken en/of psychische problematiek, indien noodzakelijk, 

een huisarts/GGZ-instelling geconsulteerd voor de integrale intake, om zodoende alle 

financiële en psycho-sociale componenten in beeld te brengen en vanaf het begin een 

integrale aanpak vorm te geven en de werkprocessen af te stemmen.     

 

Samen met de cliënt wordt aan de hand van een - door Welsun en KBL - opgestelde 

checklist gekeken of alle documenten aanwezig zijn voor de intake en wat globaal de 

ernst is van de financiële problematiek. Op het moment dat er sprake is van 

problematische schuld waarbij de situatie stabiel is en de schulden saneerbaar zijn, wordt 

de cliënt doorgeleid naar KBL voor een schuldsaneringstraject.  

Op grond van de bevindingen in de beginfase wordt door het Maatschappelijk Werk voor 

elke cliënt maatwerk, dat wil zeggen een individueel hulpverleningsaanbod op maat, 

aangeboden, zowel op financieel-technisch als psycho-sociaal gebied. Preventie vormt 

nadrukkelijk een onderdeel van dit traject, zowel in de zin van het voorkomen van een 

verder afglijden van de cliënt, als in termen van het aanleren van vaardigheden, zoals 

budgetteren, maar ook communicatieve vaardigheden. Hierdoor is de cliënt in de 

toekomst beter toegerust om deze problematiek het hoofd te bieden en zich als een 

sociaal redzame burger in de civil society te handhaven.  

 

Kengetallen  

 

In het verslagjaar 2017 heeft het Maatschappelijk Werk in totaal 1226 cliënten begeleid. 

Dit geeft het volgende beeld: 

 

Korte contacten    156 gemiddelde 2015-2017: 197    

 

Een kort contact is een eenmalig contact, van maximaal 1 uur. De cliënt wordt middels 

informatie en advies en/of concrete dienstverlening of bemiddeling naar derden weer op 

weg geholpen.  

  

Uitgebreid kort contact     102  gemiddelde 2015-2017: 107 

 

Een uitgebreid kort contact is een praktische hulp/dienstverlening, het duurt langer dan 1 

uur of bevat meerdere contacten. Hieronder valt vaker bemiddeling naar of met andere 

organisaties. Veelal betreft het 2 à 3 contacten. De duur van de hulpverlening is 

gemiddeld 3 uur. 

 

Steun- en leuncontact       44 gemiddelde 2015-2017: 43  

 

Een steun- en leuncontact is een gestructureerde afspraak met een interval van 4 tot 8 

weken, gericht op ‘klankborden’ en niet op ‘veranderen’. Hierdoor kan de klant op een 

normaal maatschappelijk niveau blijven functioneren en behoudt betrokkene de regie 

over eigen leven.  

De hulpverlening is gericht op stabilisatie van de huidige situatie van de klant. Jaarlijks 

wordt bepaald of het traject eventueel verlengd wordt. De klanten zijn te typeren als 

klanten van ‘het stille leed’ (gezondheid, psychisch, verwerking). Een bijzondere groep 

vormt de allochtonen uit het WI-traject, nadat ze het inburgeringstraject afgerond 

hebben. De hulpverlening is bij deze doelgroep gericht op het vergroten van de 

zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid. De duur van de hulpverlening is gemiddeld 10 uur 

per cliënt.   

 

Vangnetfunctie                  48 gemiddelde 2015-2017: 54    
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Een vangnetfunctie is een structureel vangnet voor klanten die niet of in beperkte mate 

sociaal redzaam zijn en niet of nauwelijks te begeleiden zijn naar enige mate van 

zelfredzaamheid. Kenmerkend is het crisiskarakter van de interventies. Hiermee wordt 

voorkomen dat betrokkene buiten de maatschappelijke kaders geraakt en/of vervalt tot 

een zwervend of uitzichtloos bestaan. Kenmerkend is de combinatie van problematiek, 

met name op het gebied van financiën, huisvesting, verslaving, werkloosheid en in de 

relationele sfeer. De hulpverlening is vaak gericht op het voorkomen van uithuiszetting of 

afsluiting nutsvoorziening en het beperken van agressie. 

Belangrijk bij de vangnetfunctie van het Maatschappelijk Werk is met name de 

bemiddeling naar en samenwerking met andere organisaties. Bijvoorbeeld  

verslavingszorg, afdeling Sociale Zaken van de gemeente en woningcorporaties. De duur 

van de hulpverlening per cliënt is gemiddeld 25 uur per jaar. 

De vangnetfunctie van het Maatschappelijk Werk wordt sterk geconfronteerd met de 

gevolgen van landelijke bezuinigingen. Merkbaar is dat andere, tweedelijns-

hulporganisaties, inmiddels vaker verwijzen naar het Maatschappelijk Werk dat daardoor 

als laatste opvangmogelijkheid gaat fungeren.  

 

Psychosociale begeleiding           876 gemiddelde 2015-2017: 832  

 

Psychosociale begeleiding is procesmatige hulpverlening, gericht op het anders omgaan 

met de ervaren psychosociale problematiek. De duur van de hulpverlening is gemiddeld 

10 gesprekken per cliënt per jaar. 

 

Totale instroom:        1226 gemiddelde 2015-2017: 1233      

 

De instroom in 2017 van 1226 casussen betreffen ‘eigen’ cliënten van het 

Maatschappelijk Werk. Daarnaast zijn door de toename van de integrale aanpak en 

ketensamenwerking tussen instellingen, diverse casussen door het Maatschappelijk Werk 

opgepakt. 

Nog steeds blijkt dat een toenemende complexiteit, bureaucratie en verharding in de 

samenleving het voor een steeds grotere groep moeilijk maakt om zich zelfstandig te 

handhaven. Opmerkelijk is dat het steeds meer gaat om ‘gewone’ mensen, die in een 

uitzichtloze spiraal terechtkomen. Het voorkomen van maatschappelijke teloorgang van 

het individu, en het vermijden van oplopende kosten voor de samenleving vormen het 

uitgangspunt voor de inzet van het Maatschappelijk Werk. Samenwerking met andere 

actoren in het veld, zoals ISD-BOL, onderwijs, politie, huisartsen en woningcorporaties is 

een voorwaarde om tot (nog) betere resultaten te kunnen komen. In deze al goed 

lopende samenwerking zal Welsun ook het komende jaar blijven investeren.    

Opvallend is dat de klant vaker zelf het initiatief neemt om zich aan te melden voor 

hulpverlening. Dit is verklaarbaar. Door de bekendheid en (betere) samenwerking tussen 

ketenpartners in de hulpverlening blijkt dat de toename van met name deze doelgroep 

sneller de weg naar het ‘loket’ weet te vinden. Ook de huisarts is evenals voorgaande 

jaren de grootste verwijzer. De periode tussen de aanmelding en start 

hulpverleningstraject met de hulpverlener, de intake, is de zogenoemde wachttijd. 

Tijdens de intakeperiode brengen hulpverlener en cliënt de problematiek in kaart. 

 
Diverse (tweedelijns)organisaties doen een steeds groter beroep op het Algemeen 

Maatschappelijk Werk als voorliggende eerstelijnsvoorziening. Er is sprake van een 

toenemende complexiteit, ketensamenwerking en een grotere vraag naar specifieke 

kennis en competenties voor uitvoerenden en managementinformatie en -rapportage. Als 

gevolg van deze ontwikkelingen zijn binnen de hulp- en dienstverlening van het 

Algemeen Maatschappelijk Werk de zogenaamde kernteams ingevoerd, te weten:  

- Schuldhulpverlening; 

- Huiselijk Geweld; 

- Opvoedproblematiek;  

- Basisaanbod. 
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Organisatorisch heeft dit ertoe geleid dat de aanmeldingen in 2017 als volgt zijn 

opgepakt: 

-  een wekelijks inloopspreekuur Opvoedproblematiek; 

-  zes-wekelijkse inloopspreekuren Schuldhulpverlening; 

-  drie-wekelijkse inloopspreekuren Basisaanbod; 

-  twee-wekelijks formulieren-spreekuur; 

-  Huiselijk Geweldzaken (crisis of regulier) gaan rechtstreeks naar de betrokken 

werkers; 

-  spreekuur op (basis)school en deelname Zorg-Advies-Team-overleg. 

 

Een aanmelding in het basisaanbod duurt nu zo kort als mogelijk - en zo lang als nodig - 

om voldoende informatie te hebben over problematiek, hulpvraag en cliënt. 

 

Periodiek wordt beoordeeld en geëvalueerd of het doel van de aanpassing van de 

werkprocessen via kernteams nog wordt gerealiseerd, te weten om als opdrachtnemer 

helder en transparant te zijn naar de opdrachtgever (de gemeente), te borgen dat 

Welsun haar onafhankelijke positie behoudt in het werkveld en te voorkomen dat het 

Algemeen Maatschappelijk Werk als eerstelijnsvoorziening door andere organisaties 

gebruikt wordt als voorliggende voorziening.  

 

Cijfers AMW    2015      2016 2017  

 

Schuldhulpverlening  558       442  536 (270 nieuw en 266 uit 2016) 

Huiselijk Geweld    30           40    33 (32 nieuw en 1 uit 2016)    

Opvoedproblematiek    71           55   110 (83 nieuw en 27 uit 2016) 

Basisaanbod   374          465   391 (260 nieuw en 131 uit 2016) 

Korte contacten  268          168   156 (nieuw) 

 

Totaal:    1301      1170  1226 (801 nieuw en 425 uit 2016) 

 

Inkomens- en bestedingsproblemen vormen in 2017 een grote groep cliënten. De 

doorstroom van cliënten uit het voorgaande jaar wordt mede bepaald door monitoring 

van cliënten gedurende hun saneringstraject. Ook in 2018 streeft Welsun ernaar om met 

de ketenpartners nog beter in te kunnen spelen op preventie en het voorkomen van het 

ontstaan van (hoge) schulden.  

 

De maatschappelijke problematiek van huiselijk geweld blijft evenals voorgaande jaren 

een aandachtspunt. Zoals uit de cijfers blijkt, was het Maatschappelijk Werk in 2017 bij 

33 casussen betrokken. In het kader van het Veiligheidshuis vindt tweewekelijks 

uitvoeringsoverleg plaats tussen professionals van onder andere gemeente (wijkteam 

jeugd), politie, Mondriaan, Bureau Jeugdzorg, Reclassering, Slachtofferhulp en Welsun. 

 

Ten opzichte van voorgaande jaren constateert Welsun wederom dat de tijdsinvestering 

per casus in grote mate is toegenomen. Dit komt onder andere door enerzijds het 

integraal oppakken van casussen met ketenpartners. Anderzijds is de problematiek van 

een casus complexer geworden.  

Welsun bemerkt als eerstelijnsvoorziening dat tweedelijnsinstellingen het Algemeen 

Maatschappelijk Werk als een voorliggende voorziening beschouwen en dat besluiten c.q. 

beslissingsbevoegdheden daar ook neergelegd worden. Bijvoorbeeld is dit sterk aan de 

orde bij cliënten van een tweedelijnsinstelling (met name de GGZ en 

Jeugdhulpverlening).   

 

Herkomst cliënten 2017 Gemiddelde voorgaande 

3 jaren (2014-2016) 

Nieuwenhagen 386 31,5% 378 31% 

Schaesberg 466 38% 481 39%          

Ubach over Worms 374 30,5% 373 30% 
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3.1.6   Maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden en taalcoaches 

 

De maatschappelijke begeleiding WI is een onderdeel van het basisaanbod van het AMW. 

Voor deze doelgroep krijgt Welsun een aparte financiering op basis van het aantal 

nieuwkomers. In 2017 bedroeg naast de inzet van het reguliere werk (0,5 fte), de 

tijdelijke formatie-uitbreiding 0,3 fte (1 medewerker).  

 

De doelgroep bestaat uit personen die vanuit een asielzoekerscentra naar aanleiding van 

de (landelijke) taakstelling Landgraaf toegewezen hebben gekregen. Daarnaast bestaat 

de doelgroep uit personen die naar Nederland zijn gekomen in het kader van 

gezinshereniging en/of gezinsvorming.   

De doelgroep krijgt in het kader van de maatschappelijke begeleiding: opvang en intake, 

woningbemiddeling, bemiddeling uitkering en trajectbegeleiding inzake integratie en re-

integratie scholing en arbeid. 

Na het begeleidingstraject verwacht de rijksoverheid dat de doelgroep evenals alle 

burgers in Nederland zelfstandig en zelfredzaam is. Omdat in deze doelgroep vaak sprake 

is van complexe problematiek, doen zij regelmatig een beroep op de reguliere 

hulpverlening. 

 

Asielzoekers die het recht hebben gekregen om - in elk geval voor de duur van 5 jaar - in 

Nederland te wonen, krijgen ondersteuning om hun weg te vinden in de samenleving.   

De maatschappelijke begeleiding begint al in de voorfase van de verhuizing naar 

Landgraaf. Asielzoekers, die de Nederlandse taal niet beheersen, hebben hulp nodig bij  

basale zaken die op hen afkomen: huurcontract, inschrijving gemeente/ISD BOL, 

inschrijving school, inburgering, etc. De agogische medewerker van Welsun werkt hierin 

intensief samen met een vrijwilligersgroep, bestaande uit zowel allochtone als autochtone 

Nederlanders. Goede begeleiding zorgt voor een goede toerusting voor integratie en 

participatie in de samenleving. 

  

Participatieverklaringstraject 

 

Vanaf 2017 wordt verwacht dat alle statushouders in Nederland een 

'participatieverklaring' tekenen. Deze verklaring is bedoeld om statushouders te wijzen 

op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. De 

verantwoordelijkheid voor deze verklaring ligt bij de gemeenten. Zij hebben Welsun 

gevraagd om hier invulling aan te geven. 

 

Er is gekozen voor een interactieve training waarin deze rechten, plichten, normen en 

waarden van de Nederlandse samenleving aan bod komen. Gaandeweg is de training 

geëvalueerd en bijgesteld naar de Landgraafse situatie en wordt er ingespeeld op vragen 

vanuit de statushouders. Deze training heeft het afgelopen jaar 4 keer plaatsgevonden, 

met gemiddeld 16 deelnemers per keer. Ieder half jaar vindt de officiële ondertekening 

van de participatieverklaring in het gemeentehuis plaats. 

 

In overleg met de gemeente Landgraaf, ISD-BOL, het Mens Ontwikkel Bedrijf en de 

Bibliotheek Landgraaf is besloten dat er naast deze training nog verdieping geboden 

moet worden. Zo wordt er gedacht aan thema’s als gezondheid, (vrijwilligers)werk, 

opvoeding, scholing, maar ook de lokale geschiedenis, cultuur en het verenigingsleven. 

Het afgelopen jaar hebben alle partijen regelmatig om tafel gezeten om tot een plan van 

aanpak te komen. In 2018 zal hiermee gestart worden. 

 

Taal 

 

Het spreken van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde om te kunnen 

integreren en participeren. Welsun biedt de statushouders daarom een divers aanbod op 

het gebied van taal. 
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De gemeente heeft aangegeven dat iedere statushouder gekoppeld zou moeten worden 

aan een taalcoach/buddy. Gedurende 2017 waren 19 taalcoaches actief bij diverse 

gezinnen. Een taalcoach biedt één-op-één-begeleiding op het gebied van taal, maar 

ondersteunt en helpt een gezin ook met eenvoudige vraagstukken. Voor de gezinnen die 

geen één-op-één-begeleiding krijgen zijn bij Welsun twee vrijwilligers actief. Zij bieden 

structureel 3 middagen in de week (groeps)taalles aan statushouders. In 2017 is tevens 

een start gemaakt met het Taalcafé, in samenwerking met de Bibliotheek Landgraaf. Hier 

wordt spelenderwijs geoefend met de Nederlandse taal. In eerste instantie was dit een 

maandelijkse activiteit, maar inmiddels is er zo veel animo dat het een wekelijkse 

activiteit geworden is.  

 

Er zijn 3 bijeenkomsten georganiseerd met de taalvrijwilligers om ervaringen uit te 

wisselen en knelpunten te bespreken. Tijdens de laatste bijeenkomst hebben zij 

aangegeven dat er behoefte is aan een basistraining op het gebied van taalles. Deze 

vierdaagse training zal in 2018 samen met de Bibliotheek Landgraaf en het Arcus College 

georganiseerd worden. Daarnaast organiseert de Bibliotheek Landgraaf regelmatig 

verdiepingsbijeenkomsten op het gebied van taal, waar alle taalvrijwilligers van 

Landgraaf aan kunnen deelnemen. 

 

Kengetallen  

 

In de maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden zaten in totaal 45 personen, 

waarvan 23 ouder en 22 jonger dan 18 jaar. Het betrof 14 trajecten/huishoudens. Een 

traject kan uit meerdere personen bestaan. 
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4.  Dienstverlening Ouderenwerk 

 

Deze verslagperiode zijn 2 medewerkers (2.05 fte) in de uitvoering werkzaam geweest. 

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving blijven 

wonen. Welzijn en welzijnsvoorzieningen zullen dan ook in de toekomst voor ouderen 

steeds belangrijker worden. Om dat zelfstandig wonen mogelijk te maken hebben ze 

vaak hulp nodig bij onder andere het zoeken naar de juiste voorzieningen op het gebied 

van wonen, welzijn en zorg. De professionals in de keten wonen, welzijn en zorg, de 

ouderenadviseurs in het bijzonder, helpen hen gericht met het beantwoorden van vragen 

en het vinden en verwijzen naar de juiste voorziening. Dit gebeurt al dan niet in 

samenwerking met vrijwilligers(organisaties). Zij hebben veel te maken met ouderen die 

vereenzamen en een beperkt sociaal netwerk hebben en moeilijk aansluiting bij anderen 

vinden. Sommige ouderen hebben een duidelijk andere wens dan familie of 

hulpverleners, kiezen voor een bepaalde levenswijze of weigeren hulp. Veel ouderen 

hebben te maken met problemen op meer domeinen: naast materiële problemen, ook 

problemen op het gebied van lichaam en geest en sociale netwerken.   

Welsun signaleert dat de kloof tussen ‘rijke’ en ‘arme’ ouderen steeds groter wordt en 

dat het aantal ouderen dat vreest in financiële problemen terecht te komen toeneemt. 

Met name de gezondheidszorg is de afgelopen jaren steeds duurder geworden en vooral 

ouderen merken dit zodra zij hierop een beroep moeten doen. Zo is het eigen risico 

aanzienlijk gestegen en vaak ook de eigen bijdrage(n). Daarnaast leidt het langer 

zelfstandig thuis wonen van ouderen ertoe dat een groter beroep moet worden gedaan 

op zaken als thuishulp, alarmering en aanpassingen van de eigen woning, met alle 

kosten van dien. 

 

4.1  Ouderenadvisering 

 

Bij de kerntaak ouderenadvisering ligt de nadruk op het werven, trainen, faciliteren en 

coachen van vrijwilligers, die ingezet worden in het project Ouderenadvisering.  

Alle vrijwilligers behoren tot de doelgroep 55+. 

 

Sinds 2004 geeft Welsun in Landgraaf in opdracht van de gemeente en op verzoek van 

de Seniorenraad uitvoering aan het project Ouderenadvisering, waarvan de kerntaken als 

volgt gedefinieerd kunnen worden: 

- het preventief bezoeken van 75-jarigen in de gemeente Landgraaf met als doel 

ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen met een optimaal gebruik van 

de voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën;  

- het signaleren van vragen en problemen bij deze groep en, daar waar nodig, het 

inschakelen van hulp- en dienstverlening;  

- het in beeld brengen van de woon- en leefsituatie van de ouderen, om zodoende 

lokaal ouderenbeleid mede vorm te kunnen geven. 
 
Bij de realisering van de kerntaak ouderenadvisering is bewust gekozen voor een duale 

inzet van vrijwillige ouderenadviseurs, in combinatie met een professionele 

ouderenadviseur, op basis van gelijkwaardigheid tussen beroepskracht en vrijwilliger. 

Motieven voor de inschakeling van vrijwillige ouderenadviseurs zijn dat hierdoor kennis 

en kwaliteiten, verworven door werk en levenservaring, behouden blijven voor de 

samenleving en de jonge oudere maatschappelijk actief en betrokken blijft op de 

samenleving. 

 

De rol van de professionele ouderenwerker van Welsun verschuift in het project deels 

van uitvoerder naar coach van de vrijwilligers, waarin het werven, trainen, begeleiden, 

faciliteren en ondersteunen van de vrijwilligers belangrijke taken zijn, evenals de 

bewaking van de voortgang en kwaliteit van de te leveren dienst. Dit vergt ook een 

andere wijze van denken van de beroepskracht en stelt hogere eisen aan zijn 

beroepsvaardigheden. 
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Bij de taakverdeling tussen beroepskracht en vrijwilligers in het project worden de 

uitgangspunten gehanteerd, zoals geformuleerd in het landelijke stimuleringsprogramma 

Vrijwilligers in Ouderenadvisering, onderschreven door de VNG, MO-groep en CSO. Kort 

gezegd wordt hierbij de visie aangehangen van de complementariteit van vrijwilligers en 

beroepskrachten in ouderenadvisering: 

- ouderen ervaren de hulp van de vrijwilliger als een laagdrempelige voorziening en 

vrijwilligers weten vaak goed wat er speelt onder ouderen in de buurt/wijk waar 

ze wonen. Vrijwilligers behandelen over het algemeen de enkelvoudige vragen via 

informatie en advies; 

- de beroepskracht behandelt de meervoudige, complexe vragen. Beroepskrachten 

beschikken immers over professionele kennis over ouderen, voorzieningen en 

methodieken van ouderenadvisering en hebben professionele netwerken.  

 

4.2  Huiskamerprojecten 

 

Betreffende de kerntaak ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten ligt de nadruk 

van het Ouderenwerk bij de ondersteuning en begeleiding van 16 huiskamerprojecten. 

Een huiskamer is een voorliggende voorziening, een laagdrempelige buurtgerichte 

ontmoetings- en activiteitenruimte, in principe voor alle leeftijdscategorieën, maar vanuit 

de oorsprong in het bijzonder voor ouderen (55+). Het is een goed bereikbare 

voorziening dichtbij huis in de eigen vertrouwde omgeving. Huiskamerprojecten hebben 

tot doel om de maatschappelijke participatie en sociale ontmoeting van ouderen in de 

directe woon- en leefomgeving te bevorderen, door bijvoorbeeld deel te nemen aan door 

henzelf georganiseerde activiteiten.  

Er zijn 200 vrijwilligers actief als bestuurslid, ondersteuning in het beheer en/of het 

organiseren van activiteiten; 83 van hen hebben intensief contact met een van de beide 

medewerkers van Welsun inzake informatie, advies en ondersteuning bij hun activiteiten 

en diverse projecten, zoals het PC-project De Landgraafse huiskamerprojecten gaan 

digitaal, het Open Tafel Project, bewegingsactiviteiten en valpreventie en diverse andere 

creatieve-, recreatieve-, informatieve- en ontmoetingsactiviteiten. 12 van de 16 

huiskamerprojecten beschikken over een eigen ontmoetingsruimte, meestal gelegen 

binnen een seniorencomplex. De anderen maken gebruik van een ruimte van een 

verenigingsgebouw, wijkcentrum of kerkzaaltje. 

 

De huiskamerprojecten kennen veelal een verenigings- of stichtingsvorm met een eigen 

bestuur en vrijwilligersgroepen. Bij het runnen van hun eigen accommodatie en 

organisatie kan een beroep worden gedaan op de hulp, ondersteuning en advies van het 

Ouderenwerk van Welsun. De agogische begeleiding bestaat uit coördinatie en 

ondersteuning en deskundigheidsbevordering van de besturen en vrijwilligers. 

 

De (senioren)complexen zijn door de woningcorporaties gerealiseerd op basis van de 

criteria ‘kleiner wonen’, ‘sociaal veilig’ en ‘dichtbij voorzieningen’. De ontmoetingsruimtes 

worden door ouderen-vrijwilligers, verenigd in een bestuur of werkgroep, zelfstandig 

gerund op het vlak van beheer en exploitatie, gebruik van de ruimte, financiën en 

verzekeringen. Dit sluit aan op de visie en missie van Welsun, evenals het motto 

‘voordoen, samendoen, zelf doen’: in een inkrimpende verzorgingsstaat dient een groter 

beroep te worden gedaan op het eigen initiatief van mensen. Daarnaast is sprake van 

vergrijzing en een stijgende levensverwachting, waardoor de zorg- en welzijnsvraag 

toeneemt in kwaliteit en complexiteit. Met de toename van de zorgkosten leveren de 

huiskamerprojecten een belangrijke bijdrage in het terugdringen van deze kosten, met 

name op het gebied van het tegengaan van vereenzaming en valpreventie. Ook ontstaat 

via de gelegde contacten veel burenhulp. Immers: ‘één ons welzijn, scheelt een kilo 

zorg’! Ouderen voelen zich met deze welzijnsvoorziening daadwerkelijk beter, ook 

lichamelijk. Bovendien spelen de huiskamerprojecten, sinds 2015 met de veranderingen 

binnen de Wmo, een nog grotere rol van betekenis als een voorliggende voorziening, 

daar dure indicaties voor dagbesteding binnen een zorginstelling, door middel van 
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doorverwijzingen naar één van de 16 huiskamerprojecten, minder hoeven te worden 

verstrekt.   

  

De huidige, doch ook toekomstige huiskamerprojecten, dienen gebaseerd te blijven op 

het principe van de zelfwerkzaamheid, zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid van 

ouderen-vrijwilligers, waarbij de burger vanaf circa 55 jaar vroegtijdig betrokken dient te 

worden bij zijn eigen sociale context en de instandhouding en verbetering van zijn eigen 

woon- en leefomgeving. 

 

De leeftijd en het vermogen van ouderen om zelfstandig activiteiten te organiseren 

bepaalt in hoge mate het functioneren van de huiskamerprojecten. Met name de 

categorie tussen 55 en 75 jaar is actief; daarboven neemt de mogelijkheid en bereidheid 

om activiteiten te organiseren of daarin te participeren af. Ook het voldoen aan externe 

regelgeving vormt voor veel huiskamerprojecten een obstakel, zowel organisatorisch als 

financieel. Te denken valt aan de aanvraag van een gebruikers- of horecavergunning en 

het voorzien in bedrijfshulpverlening. Naast de hieraan verbonden kosten zijn ouderen 

naarmate ze ouder worden minder bereid de daarvoor noodzakelijke diploma’s te 

behalen. 

 

4.3  Project Gezamenlijk Eten 

 

Parkstad kent een sterke vergrijzing. Veel ouderen zijn alleenstaand. Op het gebied van 

gezond eten betekent dit: alleen boodschappen doen, alleen koken en alleen eten. Dit is 

niet gezellig. Vaak hoor je ouderen zeggen dat het ‘in je eentje niet zo lekker smaakt’. 

Velen besteden daarom niet veel zorg aan warm, gezond en voldoende eten. Dit is één 

van de redenen waarom met het Open Tafel Project werd gestart. 

 

A. Open Tafel Project: 

Veel ouderen hebben om diverse redenen niet meer de mogelijkheid buitenshuis te eten. 

Daarom bootst Welsun sinds enkele jaren samen met de vrijwilligers van het 

huiskamerproject in de Kerkstraat te Waubach en Onger Os (seniorencomplex A gen 

Maar te Schaesberg) de sfeer van een restaurant na. Vrijwilligers uit het eigen 

seniorencomplex en de buurt zorgen voor de gezellige inrichting en bediening. 

Gezamenlijk eten is namelijk een sociaal feestelijk gebeuren, waarvoor men ruimschoots 

de tijd neemt. Bewoners worden op deze manier actief bij de organisatie betrokken. 

De maaltijden worden geleverd door ‘Keuken Limburg’. In totaal 7 vrijwilligers zorgden 

ervoor dat binnen dit project wekelijks 40 maaltijden werden verstrekt.  

 

B. Bestaande eetprojecten: 

Een aantal huiskamerprojecten kent binnen hun activiteitenaanbod reeds het gezamenlijk 

eten. Eén keer per maand of kwartaal wordt ‘haantjes eten’, Chinezen, barbecueën of 

brunchen en dergelijke georganiseerd. Het eten wordt door particuliere bedrijven 

verzorgd. Huiskamerprojecten die deze activiteit op hun programma hebben staan zijn 

Tichelpoelen I, Oase, Salesianenhof, Oude Heide, A gen Bruk, Tichelpoelen II en 

Abdissenbosch. Dit jaar namen in totaal 2.915 mensen aan deze activiteit deel. In totaal 

30 vrijwilligers zorgden voor de organisatie en het goede verloop van deze activiteit.  

 

4.4  Werkgroepen 

 

Vereenzaming komt veel voor bij senioren, zowel sociale als emotionele. Daarnaast zijn 

veel ouderen vanwege lichamelijke of financiële beperkingen niet meer in staat om aan 

reguliere activiteiten deel te nemen. Daarom kent Landgraaf verschillende werkgroepen. 

In wisselende samenstelling werken vrijwilligers vanuit de Landgraafse 

huiskamerprojecten binnen deze werkgroepen samen met vrijwilligers vanuit de KBO, 

LASO, Rode Kruis en andere verenigingen. De rol van Welsun beperkt zich tot faciliteren 

en adviseren op afroep.  

 



Jaarverslag 2017 Welsun - Maatschappelijke Onderneming voor Welzijnswerk - Jaarverslag 2017 Welsun     25 
 

4.4.1  Werkgroep Voorjaarsconcert 

 

Het verzoek om te komen tot oprichting van de werkgroep Voorjaarsconcert kwam 16 

jaar geleden vanuit de Seniorenraad. Sindsdien organiseren 8 vrijwilligers het jaarlijks 

Voorjaarsconcert voor ouderen. Het concert is bestemd voor ouderen die, om wat voor 

reden dan ook, niet meer in de gelegenheid zijn om een theater of schouwburg te 

bezoeken. Maximaal 260 ouderen kunnen tegen een betaalbare prijs genieten van licht 

klassieke en populaire muziek. De concerten moeten kostendekkend worden 

georganiseerd. Hierbij wil de werkgroep de entreeprijs zo laag mogelijk houden. Daar de 

gemeente gestopt is met de jaarlijkse garantiestelling bij eventuele tekorten, is de 

continuïteit niet meer gewaarborgd.    

 

4.4.2  Werkgroep Zomerfeest 

 

De eerder genoemde sociale en emotionele eenzaamheid onder ouderen is een groot 

probleem. Vooral midden in de zomervakantie van de scholen wordt dit gevoel nog 

sterker ervaren, daar veel kinderen, kleinkinderen, buren en kennissen dan veelal met 

vakantie zijn. Daarom organiseert de werkgroep Zomerfeest vooral in deze ‘eenzame’ 

periode een gezellige activiteit. Het gehele feest staat in het teken van sport en 

beweging, gezamenlijk eten en culturele activiteiten. Zo’n 10 vrijwilligers vanuit de 

huiskamerprojecten en KBO werken een heel jaar toe naar dit jaarlijks terugkerend, 

kostendekkend evenement, waaraan maximaal 180 ouderen kunnen deelnemen. De 

huiskamerprojecten vinden echter te weinig vrijwilligers uit hun midden bereid om de 

huiskamerprojecten binnen de werkgroep te vertegenwoordigen. Ze besloten dan ook dit 

jaar nog voor de laatste keer aan de organisatie, het overleg van de werkgroep en de 

overige werkzaamheden van de werkgroep deel te nemen. Door dit besluit van de 

huiskamerprojecten heeft ook het bestuur van de KBO besloten eveneens, na vele jaren, 

de stekker definitief uit het Zomerfeest te trekken.  

 

4.4.3  Werkgroep Seniorencarnaval 

 

Veel ouderen kunnen niet meer lang staan en door deze of andere beperkingen vaak 

geen carnavalsoptocht of -bal meer bezoeken. Een speciale werkgroep, bestaande uit 6 

vertegenwoordigers van de huiskamerprojecten en een carnavalsvereniging, organiseert 

jaarlijks een daverende carnavalsavond, met topartiesten uit binnen- en buitenland. Veel 

ouderen kijken ieder jaar uit naar deze avond, voor velen de enige carnavalsactiviteit 

waaraan zij kunnen deelnemen en zo dus ook aan dit stukje ‘Limburgse cultuur’. Er rijdt 

zelfs een speciale bus door Landgraaf om de ouderen dichtbij huis te kunnen ophalen en 

weer veilig naar huis te kunnen brengen. Het aantal deelnemers uit Landgraaf was 290 

(en 460 uit Eygelshoven), totaal 750. Om dezelfde reden als bij het Zomerfeest hebben 

de huiskamerprojecten helaas moeten besluiten ook te stoppen met deze speciale 

jaarlijkse carnavalsavond voor senioren. Veel senioren willen wel graag deelnemen aan 

deze activiteit, maar de huiskamerprojecten vinden geen vrijwilligers of leden bereid de 

organisatie op zich te nemen. Daarnaast past het niet meer binnen de taak van het 

huidige welzijnswerk om de organisatie voor de continuïteit over te nemen.  

 

4.5     Project Vereenzaming 

 

Enkele jaren geleden werd door de gemeente een tweetal grote bijeenkomsten 

georganiseerd om het maatschappelijke probleem van de vereenzaming meer onder de 

aandacht te brengen. Ook vanuit de verschillende huisartsen ving Welsun signalen op 

over dit toenemend probleem dat ‘niet met medicijnen is op te lossen’. Steeds vaker 

komen huisartsen mensen met allerlei klachten tegen, waarbij ze tot de conclusie komen 

dat aan de klachten geen medische reden ten grondslag ligt. 

Zoals eerder vermeld, zijn er 2 vormen van vereenzaming: sociale en emotionele. Ten 

aanzien van beide vormen spelen de huiskamerprojecten en de seniorencomplexen waar 

deze huiskamerprojecten zijn gesitueerd een belangrijke rol. 
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Ten aanzien van sociale vereenzaming kennen de huiskamerprojecten samen met Welsun 

vele mogelijkheden en activiteiten.  

Emotionele vereenzaming en de ‘moeilijk bereikbare eenzamen’ vormen een 

ingewikkelde materie die dan ook alle aandacht verdient. Om het thema ‘vereenzaming’ 

meer uit de taboesfeer te halen werd in 2016 allereerst gestart met themabijeenkomsten 

binnen de huiskamerprojecten, die in 2017 verder zijn voortgezet. Deze 

themabijeenkomsten vormen de opstart om te komen tot een project ten behoeve van 

‘moeilijk bereikbare eenzamen’. De vraag is en blijft hoe men deze mensen het beste kan 

bereiken.      

 

4.6  PC-project ‘De Landgraafse huiskamerprojecten gaan digitaal’  

 

Dit computerproject stelt ouderen direct of indirect in de gelegenheid om kennis te 

maken met de moderne media, zoals Internet als informatiebron. Hiermee worden 

ouderen gestimuleerd tot een grotere sociale zelfredzaamheid, onder het motto 

‘voordoen, samendoen, zelf doen’.  

Het tweede doel van dit project is het tegengaan van vereenzaming. Alleen of samen met 

andere ouderen in een huiskamerproject leren chatten levert mensen de nodige sociale 

contacten op. De computers vormen daarmee een laagdrempelige voorziening dichtbij de 

eigen (senioren)woning in de directe woonomgeving. Er zijn 20 vrijwilligers actief 

betrokken bij dit project. Zij geven les aan 57 vaste leden, waarvan de gemiddelde 

leeftijd 72 jaar is. In 2017 maakten ouderen 2.236 keer gebruik van de instructielessen 

van het pc-project. Daar Microsoft Windows XP echter niet meer ondersteunt, ging 

Welsun voor de huiskamerprojecten op zoek naar fondsen om het systeem voor hen te 

kunnen vernieuwen, om zo het succesvolle pc-project te kunnen laten voortbestaan. Via 

gelden van het Oranje Fonds (‘Alle jaren tellen’), het Leefbaarheidsfonds van de huurders 

van woningcorporatie HEEMwonen en Wonen Limburg werden de benodigde financiële 

middelen gegenereerd om de pc’s en overige apparatuur te kunnen vernieuwen, waar de 

huiskamerprojecten de komende jaren weer mee vooruit kunnen. De vrijwilligers en 

deelnemers zijn zeer tevreden over het lesmateriaal, de geleverde apparatuur en 

software en de technische- en organisatorische ondersteuning en begeleiding van het 

project door Welsun. Komend jaar willen de huiskamerprojecten zich nog toeleggen op 

de verbetering en actualisering van de eigen website (www.huiskamerproject.nl) om hun 

leden en de Landgraafse 55-plussers nog beter te kunnen informeren. Op deze website 

vindt men foto’s van de huiskamerprojecten, activiteitenoverzichten en een overzicht van 

de contactpersonen, postadressen en de adressen van de locaties.   

 

4.7  Administratieve ondersteuning 

 

Thuisadministratie 

 

In de ingewikkelde samenleving hebben steeds meer zelfstandig wonende ouderen 

problemen met het voeren van hun administratie en het bijhouden van hun post. 

Een deel van deze mensen kan hiervoor een beroep doen op kinderen, vrienden en 

kennissen. Er zijn echter ook veel ouderen die niemand hebben waarop zij een beroep 

kunnen doen als het (even) niet meer lukt. In die situatie kan er een beroep gedaan 

worden op administratieve ondersteuning. De administratieve ondersteuners brengen 

dan in één of meerdere bezoeken de papieren weer op orde. Zij kunnen aansluitend 

helpen het overzicht te behouden door éénmaal per 3 maanden samen met de klant de 

post te bekijken. Zij helpen bij wat wel en niet weg kan en bij het ordenen van wat 

bewaard kan worden. 

                                             

Hulp bij het invullen van formulieren 

 

Wekelijks zijn er administratieve ondersteuners op kantoor die behulpzaam zijn bij het 

invullen van papieren of aanvragen van voorzieningen. De administratieve ondersteuner 

bekijkt met de klant de papieren en vult deze samen met betrokkene in. 

http://www.huiskamerproject.nl/
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Belastingservice 

 

De belastingservice is bedoeld voor mensen die zelf niet in staat zijn de aangifte te doen 

en die gezien hun inkomen dit niet bij een professioneel bureau kunnen laten invullen.  

Er wordt een kleine kostenvergoeding van € 5 gevraagd voor telefoon en kopieën/prints. 

Samen met de klant worden de belastingpapieren ingevuld en opgestuurd naar de 

Belastingdienst. 

 

4.8  Telefooncirkel 

 

‘Elke dag een belletje dat is vertrouwd en veilig’... De telefooncirkel is er voor mensen 

die aan huis gebonden zijn door ziekte of ouderdom en het prettig vinden om te weten 

als het wordt opgemerkt wanneer men zich niet goed voelt. 

 

In 2014 is de eerste telefooncirkel gestart met 8 deelnemers, die elkaar dagelijks bellen 

in de ochtenduren, met als doel het voorkomen van vereenzaming en het bevorderen 

van onderling contact. De cirkel is tot één beperkt gebleven, er zijn mensen afgevallen 

en opnieuw bijgekomen. De groep is dus constant en men is tevreden met dit project. 

Deze cirkel werkt geheel zelfstandig. De beroepskracht biedt ondersteuning op afstand 

en organiseert één keer per jaar een bijeenkomst voor de deelnemers.  

 

4.9   Kengetallen Ouderenwerk 

 

Huiskamerprojecten:  

 

- Aantal huiskamerprojecten: 16.  

- Aantal leden: 1.093, waarvan de grootste groep de categorie 75 t/m 84 jaar is  

  met 420 leden, gevolgd door de categorie 65 t/m 74 jaar met 379 leden. Van de 1093  

  leden zijn 350 uit het desbetreffende seniorencomplex en 743 van ‘buiten’ het complex 

  c.q. uit de omliggende buurten. 

- Aantal bestuursleden: 83. 

- Aantal overige vrijwilligers: 117, in totaal 200 vrijwilligers. 

- Aantal gebruikers: 87.146. 

- Aantal vaste wekelijkse activiteiten: 91. 

- Aantal overige activiteiten: 195. 

De jaarlijkse contributie varieert van € 10 (Onger Os) tot € 52 (Terwaerderveldje) per  

jaar.  

    

Ouderenadvisering: 

 

Vrijwillige ouderenadviseurs: 

 

- aantal personen één of meerdere keren bezocht: 75-jarigen:  125 personen 

                                                                          85-jarigen:   80  personen. 

 

Administratieve ondersteuning: 

 

- Thuisadministratie: 

  48 personen worden regelmatig door 4 vrijwilligers bezocht. 

- Invullen van belastingformulieren (onder andere aanvraag huur- en zorgtoeslag): 

  200 ouderen hebben gebruikgemaakt van deze voorziening. 

- Belastingservice: 

  9 vrijwillige belastingadviseurs hebben 500 belastingaangiftes 2017 ingevuld. Ook zijn 

  er 10 personen geholpen met naheffingen van de Duitse belastingdienst. 
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Telefooncirkel: 

 

- 4 personen, zij werken volledig zelfstandig.  

 

Dienstverlening:  

 

- 116 casussen; 

- 50 korte contacten.  

 

Multidisciplinair overleg: 

 

- huisarts Snijders: 8 bijeenkomsten.  
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5  Dienstverlening Buurt-opbouw-jongerenwerk 

 

In 2017 heeft het Buurt-opbouw-jongerenwerk 7 medewerkers (6 fte) ter beschikking 

gehad.  

 

5.1  Project samenwerking en verbinding maatschappelijk middenveld 

 

Het doel van dit project is om de transities meer in de praktijk vorm te geven, middels 

het creëren van samenwerking tussen verschillende verenigingen en/of organisaties in 

het maatschappelijk middenveld. Het project is gericht op activiteiten die samenhang 

creëren in het sociale domein, om de naar binnen gerichte attitude van verenigingen en 

organisaties te veranderen naar organisaties en verenigingen die meer zichtbaar naar 

buiten treden en actief zoeken naar samenwerking, die een meerwaarde is voor de 

gemeenschap. Dit wordt als volgt gedefinieerd:  

- het stimuleren van meer organisaties en verenigingen om samen ideeën te 

initiëren en te implementeren in het sociaal domein; 

- het uitbreiden van het netwerk van verenigingen en organisaties. Het is van  

 belang dat organisaties en verenigingen op de hoogte worden gesteld van de  

 vraag en aanbod van andere organisaties en verenigingen. Zo kunnen partijen  

 onderling elkaar ondersteunen en kan er gekeken worden naar een plan om  

 structureel verder te kunnen;  

- het formele en informele domein kansen en mogelijkheden bieden om de 

samenwerking met elkaar op te zoeken en op structurele basis laten 

voortbestaan.    

Proces  

 

Het zoeken naar samenwerking is een proces waarin verenigingen en organisaties elkaar 

moeten vinden om zo de mogelijkheden en kansen van samenwerking te zien. 

Verenigingen en organisaties laten meedenken en betrekken bij dit proces is daarom van 

groot belang voor het laten slagen van dit proces. Succesvolle samenwerking vindt 

namelijk (pas) plaats wanneer organisaties en verenigingen zelf in beweging komen en 

gaan meedenken over de mogelijkheden. 

 

In 2017 is er vooral veel aandacht geweest voor de vooraankondiging van het project. Er 

is tijdens overleggen met buurt- c.q. belangenverenigingen en organisaties aandacht 

besteed aan het uitleggen en kenbaar maken van het project. Dit gaf verenigingen en 

organisaties al de kans om over ideeën na te denken.  

 

In 2017 is er een workshop georganiseerd, waarbij verschillende verenigingen en 

organisaties uitgenodigd waren. Deze workshop stond in het teken van kennismaking en 

-uitwisseling en om te toetsen of het project duidelijk is voor verenigingen en 

organisaties. 

 

Om samenwerkingsmogelijkheden in het sociale domein te initiëren en gebruik te maken 

van verschillende netwerken, is er een werkgroep opgezet met The Move Factory, SMK, 

Vrije Akademie en Welsun. Deze werkgroep komt om de 3 weken samen om nieuwe 

ontwikkelingen en initiatieven te bespreken, waarbij ook bekeken wordt wie welk 

initiatief oppakt, volgt en ondersteunt. Welsun houdt hierin het totaaloverzicht. 

  

In 2018 zullen er verschillende netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd. Tijdens 

deze bijeenkomsten staat ontmoeting en kennisuitwisseling centraal. Wanneer 

organisaties en verenigingen elkaar leren kennen zal er sneller sprake zijn van elkaar 

opzoeken om samenwerking te realiseren en nieuwe ideeën tot uitvoering te brengen.  
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5.2 Wijkpunten/wijkteams 

 

Sinds 2014 heeft de gemeente samen met Meander en Welsun het voortouw genomen 

om met diverse ketenpartners op het gebied van welzijn en zorg samen te werken aan 

één integrale toegang voor alle ondersteuningsvragen op het gebied van jeugd, Wmo en 

participatie: de wijkpunten/wijkteams: 

 

- Schaesberg: Dr. Calshof; 

- Nieuwenhagen: De Dormig en Sunplein 19; 

- Ubach over Worms: Heereveld. 

 

De wijkpunten zijn niet alleen een fysieke voorziening, maar ook het organisatorisch 

geheel van voorzieningen in de wijk, waar mensen gebruik van maken en activiteiten 

uitvoeren, elkaar ontmoeten en terecht kunnen voor informatie en advies. Een goede 

onderlinge afstemming is daarbij erg belangrijk. Zo vindt er overleg plaats tussen het 

wijkpunt Heereveld en Park ter Waerden over mogelijke sport- en zorgarrangementen.  

 

Daarnaast heeft de gemeente gekozen voor een wijkbelbus/Landgraafbus, die in 2015 

van start is gegaan.      

 

Als welzijnsinstelling participeerde Welsun in het verleden in de wijkpunten/wijkteams via 

2 maatschappelijk werkers en 1 ouderenwerker op basis van een 

detacheringsovereenkomst met de gemeente. Via het Buurtopbouwwerk neemt Welsun 

deel aan de organisatie en toeleiding van activiteiten naar de wijkpunten. Andere 

betrokken organisaties bij de wijkpunten/wijkteams zijn de gemeente zelf (medewerkers 

Wmo), Meander, Radar, LEVANTOgroep, MEE en Mondriaan. 

 

Activiteiten ‘van, voor en door burgers’  

 

De medewerkers van Welsun werken ook aan het creëren van (meer) bekendheid voor 

de wijkpunten/wijkteams, het toeleiden naar de activiteiten ‘van, voor en door burgers’ 

en het organiseren van diverse sociaal-culturele activiteiten voor een brede mix van 

doelgroepen, in samenwerking met andere werksoorten/instellingen. Er zijn veel 

vrijwilligers bij betrokken en deze activiteiten zijn van groot belang. Zij zorgen voor 

bekendheid van het wijkpunt in de wijken en ook de betrokkenheid van vrijwilligers zorgt 

voor een sociale ‘spin-off’. Men is trots om bij te kunnen dragen aan het succes van deze 

activiteiten. 

 

Wijkpunt Sunplein 19 valt volledig onder de regie van Welsun. Hieronder valt sinds 1 juli 

2016 eveneens de buurtinloop, die is opgezet met Mondriaan Zorggroep, maar inmiddels 

door professionals van Welsun beheerd wordt. De buurtinloop vindt op 2 dagdelen plaats: 

de maandagmorgen en de donderdagmiddag. De buurtinloop is bedoeld voor alle burgers 

die behoefte hebben aan ontmoeting. Met name voor (kwetsbare) mensen die een hoge 

drempel ervaren om aan reguliere, algemene voorzieningen deel te nemen. Denk hierbij 

aan mensen met een psychiatrische aandoening, lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking, maar zeker ook aan de buurtbewoner die vereenzaamt of moeilijk in staat is 

sociale contacten aan te gaan en te onderhouden. Randvoorwaarden voor de buurtinloop 

zijn: kleinschaligheid, laagdrempeligheid, inzet van zowel professionele als vrijwillige 

ervaringsdeskundigheid, persoonlijke aandacht, goede ontvangst en introductie. 

Bezoekers komen voor een kop koffie, een gesprekje of gewoon voor het starten van de 

dag. Vervolgens kan men bij behoefte bezoekers introduceren bij wijkinitiatieven of 

buurtactiviteiten. Denk hierbij aan huiskamerprojecten, sportverenigingen, andere 

wijkpunten of zelfstandig (c.q. met eventuele hulp van vrijwilligers/professionals) 

activiteiten organiseren in het wijkpunt.  

Aan de inloop namen in 2017 per dagdeel gemiddeld 10 tot 15 bezoekers deel. De totaal 

bereikte groep bestaat uit circa 40 unieke bezoekers. Een deel van de bezoekers wordt 

actief begeleid naar participatie en activiteiten bij ketenpartners en/of wijkactiviteiten. De 
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medewerkers van Welsun leiden de bezoekers van de inloop in samenwerking met de 

leden van het consultatieteam (zie verderop) actief toe naar andere algemene of 

vrijwilligers activiteiten.  

Tevens is er in het wijkpunt Sunplein 19 een mandalagroep actief, bestaande uit een 

vaste groep van 8 tot 10 deelnemers, afkomstig uit diverse doelgroepen. De 

mandalagroep functioneert geheel onder eigen regie, met begeleiding en facilitering op 

afstand van een medewerker van Welsun.  

In december 2016 is op verzoek van buurtbewoners gestart met een kinderclub in de 

leeftijd van 4 tot en met 9 jaar. De kinderclub wordt begeleid door enthousiaste en 

gekwalificeerde buurtbewoners, met begeleiding en facilitering van Welsun op afstand. 

Aangezien deze kinderclub inmiddels (per 1 juli 2017) elders onderdak gevonden heeft, is 

er weer ruimte om andere activiteiten te organiseren binnen het wijkpunt Sunplein. 

  

Per medio 2018 zal in het wijkpunt Sunplein een nieuwe keuken gerealiseerd worden in 

samenwerking met de gemeente. Hierbij kunnen deelnemers onder begeleiding van 

medewerkers van Welsun kookactiviteiten uitvoeren. Tevens wordt de mogelijkheid 

gecreëerd om tijdens de openingsuren van de buurtinloop een kop soep te nuttigen. 

 

Het wijkpunt Dr. Calshof is een plek waar zowel buurtbewoners als bewoners van de Dr. 

Calshof elkaar kunnen ontmoeten. Er worden verschillende activiteiten aangeboden voor 

en door vrijwilligers, professionals en buurtbewoners. Er wordt ingespeeld op de 

behoeften van de wijk en buurtbewoners.  

 

In 2017 is er aandacht besteed aan het opzetten van een kinderclub in het wijkpunt. 

Deze kinderclub is iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. In de buurten is 

reclame gemaakt door middel van flyers.  

Momenteel zijn er 6 vrijwilligers actief bij de kinderclub. Deze vrijwilligers ondersteunen 

de kinderen bij het knutselen en/of spelen tijdens diverse activiteiten.  

In totaal hebben de afgelopen maanden circa 35 kinderen deelgenomen aan de 

kinderclub. 15 kinderen nemen op structurele basis deel aan activiteiten van de 

kinderclub. De kinderclub zal zich in 2018 onder andere gaan focussen op bekendheid in 

andere wijken.  

In 2017 is kennisgemaakt met de verschillende buurten in Schaesberg. Hierbij is het 

wijkpunt gepromoot bij buurtverenigingen om gebruik te kunnen maken van de ruimtes 

van het wijkpunt om activiteiten voor de buurt te organiseren.  

Ook is in 2017 samenwerking gezocht met de organisatie Gastenhof. Samen met de 

jongeren van Gastenhof zal er een activiteit georganiseerd worden; in 2018 zal de eerste 

aftrap zijn.  

 

Overleg 

 

In 2016 is tussen de medewerkers van Meander in de (overige) wijkpunten en de Buurt-

opbouwwerkers van Welsun een overleg geïnitieerd om te komen tot een heldere taak- 

c.q. rolverdeling in de wijkpunten. Dit om in het kader van het ‘voordoen, samendoen, 

zelf doen’ meer bewonersactiviteiten in en vanuit de wijkpunten te initiëren en hiermee 

de voorlopige algemene voorziening te versterken, uit te breiden en toegankelijk te 

maken voor alle doelgroepen. In 2017 is deze samenwerking voortgezet en dit heeft 

geleid tot een nog nauwere samenwerking tussen Meander en Welsun met betrekking tot 

het gezamenlijk organiseren van activiteiten. 

 

Consultatieteam  

 

In 2016 is de gemeente gestart met het Consultatieteam. In dit team participeren 

Meander, Radar, LEVANTOgroep, Mondriaan en Welsun. De functie van het 

Consultatieteam is met name het toeleiden van (kwetsbare) burgers naar algemene 

voorzieningen. Tevens is het Consultatieteam op grond van de specifieke kennis en 

expertise aanspreekpunt voor medewerkers en vrijwilligers van voorliggende algemene 
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voorzieningen. Doel hiervan is om het mogelijk te maken dat ook kwetsbare doelgroepen 

gebruik gaan - en blijven - maken van voorliggende voorzieningen. 

Regelmatig onderhouden van contacten (zowel telefonisch als huisbezoeken) met de 

doelgroep en terugkoppeling naar verwijzers is dan ook essentieel gebleken voor alle 

betrokkenen. 

 

5.3  Ambulant en accommodatiegebonden Jongerenwerk 

 

Jongerenwerk is een vrijblijvende vorm van begeleide vrijetijdsbesteding voor (groepen) 

jongeren, uitgevoerd door agogische beroepskrachten en met een pedagogische 

doelstelling: het begeleiden van jongeren op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid 

door te werken aan een positieve gedragsbeïnvloeding. Bij het ambulant Jongerenwerk 

gaat het erom jongeren op hun eigen ontmoetingsplekken op te zoeken en ze vervolgens 

individueel of in groepsverband ondersteuning in combinatie met activiteiten te bieden. 

Deze vorm van Jongerenwerk bevindt zich op het snijvlak van vrijetijdsbesteding en 

dienstverlening. De doelgroep bestaat voornamelijk uit jongeren vanaf de 

leeftijdscategorie 14 tot 23 jaar. Het ambulant Jongerenwerk speelt zich voornamelijk op 

straat af, of op die plekken waar jongeren te vinden zijn (diverse hangplekken, 

jongerenhomes etc.). 

 

De rol van het Jongerenwerk is die van intermediair tussen de leefwereld van jongeren 

en de bredere sociale context (leefomgeving; instellingen; regelgeving). Door 

contactlegging met de jongere en het leggen van een vertrouwensrelatie probeert de 

agoog het gedrag van de jongeren te beïnvloeden. Het Jongerenwerk is echter niet alleen 

belangenbehartiger van jongeren, maar heeft ook een bemiddelende rol naar anderen, 

zoals buurtbewoners, onder andere in conflictsituaties. 

Het ambulant Jongerenwerk vindt plaats in 2 fases, namelijk monitoring en 

contactlegging. Tijdens de ambulante ronde worden ontmoetingsplekken van groepen 

jeugd bezocht door de jongerenwerkers. De route wordt bepaald aan de hand van 

meldingen jeugdoverlast, tips van partners (politie, gemeente en HEEMwonen) en bij 

Welsun reeds bekende locaties waar jeugd verblijft. In de eerste fase ‘monitoring’ worden 

de locaties op verschillende dagen en tijdstippen bezocht. Er wordt dan onder andere 

bekeken of er een groep wordt aangetroffen, uit hoeveel personen deze groep bestaat, 

hoe laat deze groep is aangetroffen en wat hun gedragingen zijn. Als een groep vaker 

dan één keer aangetroffen wordt en er dus gesproken kan worden over een vaste groep, 

treedt de volgende fase in werking. In de fase contactlegging stapt de Jongerenwerker op 

de groep af om daarmee in gesprek te komen. Er wordt kort uitgelegd wat het 

Jongerenwerk inhoudt en wat zij voor de groepen kunnen betekenen. Van hieruit wordt 

een vertrouwensband opgebouwd tussen de jongerenwerker en de groep. Deze 

vertrouwensband is nodig voor een positieve gedragsbeïnvloeding. 

 

In 2017 heeft het ambulant Jongerenwerk 52 verschillende locaties in Landgraaf 

gemonitord en contact gehad met 5 vaste groepen en diverse subgroepen op straat. In 

2017 is gebruikgemaakt van een groepsapp waarin de wijkcoördinatoren, Jongerenwerk, 

beleidsmedewerker jeugd, politie en handhaving met elkaar kunnen communiceren om 

zodoende beter in te kunnen zetten op preventie. Zodra er gedurende een langere 

periode tijdens de monitoring geen groepen worden aangetroffen op een locatie, wordt 

dit teruggekoppeld in het JOS-overleg. Zodra de partners hetzelfde ervaren, zal de 

locatie van de route worden verwijderd of slechts incidenteel worden bezocht. Indien er 

een melding is binnengekomen van deze locatie, zal de beslissing ook kenbaar gemaakt 

worden aan de melder.  

 

In de praktijk is gebleken dat het opbouwen van een relatie met jongeren een complex 

proces is dat door incidenten aan verandering onderhevig is: verandering van 

samenstelling van groep en groepsgrootte enerzijds en anderzijds het feit dat het 

opbouwen van een relatie met een groep complex is door tijdgebrek (prioriteiten moeten 
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stellen) als gevolg van de dubbelfunctie. Daarnaast blijkt er een discrepantie te bestaan 

tussen belangen (behartigen) van buurtbewoners, groepen en jongerengroepen.  

 

Leren beheren jongerenaccommodaties 

 

Jongeren kunnen elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten, contacten leggen, hun 

sociale vaardigheden ontwikkelen en deelnemen aan activiteiten die hen aanspreken.  

Onder het motto - c.q. de werkmethodiek - van het ‘voordoen, samendoen, zelf doen’ 

stelt Welsun zich met de agogische ondersteuning ten doel jongeren te leren zelfstandig 

een accommodatie (jongerenhome) te beheren en te onderhouden, waar zij kunnen 

deelnemen aan inloop- en ontmoetingsactiviteiten van sociaal-culturele en -recreatieve 

aard en waar hen een zinvolle dagbesteding wordt geboden. Het accent ligt hierbij op 

zelfwerkzaamheid, vrijwilligerswerk en zelfbestuur van jongeren. Door het ‘leren beheren’ 

wordt het eigen initiatief, de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en het probleem-

oplossend vermogen van jongeren vergroot. 

De activiteiten in de jongerenhomes zijn gericht op het bevorderen van volwaardige 

participatie van jongeren in de samenleving en op individuele zelfredzaamheid bij 

deelname aan het maatschappelijk leven. Samenwerking, coördinatie en afstemming van 

beleid vindt plaats met ouders, verenigingsleven, gemeente, onderwijs, politie, 

buurtorganisaties, jeugdhulpverlening en interne disciplines van Welsun (onder andere 

Maatschappelijk Werk).  

 

Proces 

 

De methodiek van het ‘voordoen, samendoen en zelf doen’ betekent dat elke 

jongerengroep geacht wordt om deze fasering te doorlopen en te leren om zelfstandig 

een eigen jongerenhome te beheren. Dit proces heet ‘leren beheren’. Onderstaand wordt 

het proces van het leren beheren en het voordoen, samendoen, zelf doen nader 

toegelicht.  

 

‘Leren beheren’ is een continu proces, waarvan elke fase zijn eigen inhoud kent: 

-  in een voorfase ziet de agoog van Welsun erop toe dat aan een aantal  

 randvoorwaarden voor jongerenhomes wordt voldaan (opstellen huisregels,  

 inschatten vaardigheden/niveau van de groep, veiligheidsgaranties, etc.); 

-  ‘voordoen’: de agoog is in de beginfase van de activiteit fysiek frequent aanwezig  

 en begeleidt de jongeren intensief. Centraal staan contactlegging met de  

 doelgroep, het opbouwen van een vertrouwensrelatie en procesbegeleiding  

 (praten, uitleggen, corrigeren); 

-  ‘samendoen’: de agoog is in deze fase periodiek aanwezig, komt zo nu en dan 

langs, is mobiel bereikbaar, houdt de jongeren in de gaten, controleert en  

 corrigeert waar nodig; 

-  ‘zelf doen’: de jongeren zijn in staat het home zelfstandig te runnen, waardoor de 

inzet van de agoog beperkt kan blijven tot ondersteuning op afroep en 

interventies waar nodig. 

 

Resultaat 

 

In de praktijk is gebleken dat het leren beheren een tijdrovend en kwetsbaar proces is. 

Door regelmatige wisselingen van jongeren binnen de groepen moet het proces vaak 

opnieuw worden opgestart of bijgesteld. Ook moet er voor nieuwe groepen extra tijd 

worden vrijgemaakt. De aanwezigheid en inzet van de jongerenwerker is sterk 

afhankelijk van de fase waar de groepen zich in bevinden. Ook het aantal avonden en het 

aantal groepen die gebruik kunnen maken van de ruimte is afhankelijk van de fase 

waarin de groep zich bevindt. In 2017 is gewerkt met sociaal beheerders op de locaties 

Basement en Heigank. Sociaal beheerders zijn gekwalificeerde vrijwilligers die de 

activiteiten met jeugd ondersteunen onder verantwoordelijkheid en regie van de 

beroepskracht van het Buurt-opbouw-jongerenwerk.  
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In het jaar 2017 heeft Welsun in totaal 3 jongerenhomes, één per kern, agogisch 

ondersteund. Het betrof: Basement (Ubach over Worms/Abdissenbosch), De Molt 

(Schaesberg-Kakert) en Heigank (Nieuwenhagen).  

 

Jongerenhome Basement 

  

Dit jongerenhome was in 2017 gedurende om de week één avond per week geopend, dat 

wil zeggen één groep van januari tot en met maart (de donderdaggroep). Welsun zorgde 

voor de begeleiding van de jongerengroep uit de wijk.  

 

A. Groep donderdag: 

 

Deze groep bestond gemiddeld uit 6 deelnemers: 5 jongens en 1 meisje. De 

studieachtergrond is MBO.  

 

Voortijdige schoolverlating c.q. studiebeëindiging was op deze groep niet van toepassing. 

De groep bestond uit werkende jongeren: de meesten hadden een baan.  

 

B. Economische ontwikkeling:   

 

In het jaar 2017 hebben de meeste jongeren een baan gevonden vanwege de gunstige 

economische ontwikkeling in de regio. De meeste jongeren hadden een baan of vonden 

snel een nieuwe baan, met name bij VDL. Doordat VDL een beter banen-aanbod heeft, 

worden de standvastigheid en ‘commitment’ ook groter. Dit heeft ertoe geleid dat de 

groep minder naar het jongerencentrum kwam in verband met het werkrooster bij VDL. 

Daarom is besloten om in maart met de groep te stoppen. 

 

C. Stage en vrijwilligerswerk:  

 

Jongerenhome Basement is ook in 2017 een podium geweest voor een tweetal 

vrijwilligers die als sociaal beheerder bezig waren met het begeleiden van de groepen. 

Voor één vrijwilliger was vrijwilligerswerk bedoeld om meer ervaring op te doen met 

werken, dit traject heeft één jaar geduurd. Inmiddels volgt hij een traject om ZZP’er te 

worden.   
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D. Kengetallen: 

 
 

Jongerenhome De Molt 

 

A. Groep woensdag:  

 

Deze groep bestond gemiddeld uit 12 jongens en 3 meisjes. De groep is vanwege de 

integrale aanpak overlast jeugd doorverwezen naar het jongerenhome De Molt. Dit 

vanwege de overlast die zij veroorzaakten in Schaesberg-centrum. De groep is in januari 

en februari in beeld geweest bij de jongerenwerkers. Hierna is de groep uiteengevallen 

en komen de ambulante jongerenwerkers een aantal van deze jongeren tegen bij andere 

jeugdgroepen. Sindsdien zijn er geen overlastmeldingen meer in Schaesberg-centrum.   
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B. Kengetallen:  

 
 

Jongerenhome Heigank 

 

A. Groep woensdag: 

 

De groep bestond gemiddeld uit 3 meisjes en 3 jongens. Deze groep kwam bij elkaar op 

de plek achter het voormalige gemeentehuis. Er kwamen zeer veel groepen bij elkaar op 

deze plaats, tot het gemeentehuis ging verbouwen en de plaats werd afgebakend. 

Hierdoor zijn er veel subgroepen ontstaan, waarvan één groep het jongerenhome 

Heigank bezoekt. Vanwege onderlinge ruzie en desinteresse is in gezamenlijk overleg 

besloten om in mei met de begeleiding in het jongerencentrum te stoppen.   
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B. Kengetallen: 

 

Jaaroverzicht activiteiten accommodatiegebonden Jongerenwerk 2017  

 

 

Jongerenhome Basement 2017 

Nr. Activiteit Groep Aantl.d.n. Periode 

1 Snowworld Donderdag 8 Januari 

2 Dart-toernooi Donderdag 7 Maart 

 

Jongerenhome Heigank 2017 

Nr. Activiteit Groep Aantl.d.n. Periode 

1 Spacejump  Woensdag 8 Januari 

2 Pool-toernooi Woensdag 5 April 

 

Jongerenhome De Molt 2017 

Nr. Activiteit Groep Aantl.d.n. Periode 

1 Spacejump  Woensdag 8 April 

 

Resultaat 

 

Door middel van deze activiteiten zorgen de jongerenwerkers ervoor dat de jeugd die 

niet aangesloten is bij een sportclub, hetgeen veel voorkomt bij de doelgroep, toch 

regelmatig aan beweging toekomt. Door een gevarieerd aanbod en te werken vanuit de 

vraag van de jeugd zelf, komt men in aanraking met (nieuwe) sporten waarvan ze vooraf 

geen weet hadden. Op deze manier kunnen de jongeren er zelf achter komen waar hun 

interesses en kwaliteiten liggen. Dit heeft ertoe geleid dat meerdere personen zich 

hebben aangemeld bij een vereniging en dat jongeren naast het aanbod van het 

Jongerenwerk nu zelf ook regelmatig zelfstandig gaan sporten. Zij hebben door dit 

aanbod vanuit het Jongerenwerk een zinvolle vrijetijdsbesteding ontwikkeld die hun 

dagelijkse ritme op een positieve manier doorbreekt. Voor het Jongerenwerk zijn 

activiteiten een middel, de groepsdynamica kan beter in kaart worden gebracht. Zo leert 
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men onder andere hoe men een fase van een activiteit kan organiseren en plannen, of in 

teamverband kan werken. Daarnaast is het een middel om contact te leggen met nieuwe 

groepen. Doordat Welsun de jongeren iets kan bieden, worden hun interesses voor het 

Jongerenwerk gewekt. Welsun hanteert het ‘voor wat, hoort wat’-principe. Als jongeren 

gebruik willen maken van een activiteit, moeten zij zich wel goed gedragen in het 

jongerenhome of op de locatie waar zij zich bevinden. 

 

5.3.1  Vergelijkingscijfers 2014-2017 jongeren op straat/ambulant 

Jongerenwerk met accommodatiegebonden Jongerenwerk en 

prognose 2018  

 

Onderstaand volgt een aantal grafieken met cijfers, die een vergelijking maken van het 

Jongerenwerk gedurende de afgelopen jaren. De cijfers worden gevolgd door een 

toelichting, met prognose voor het jaar 2018.  
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Toelichting en vooruitblik 2018 

 

Halverwege 2017 vertrok om diverse redenen een aantal groepen jeugd uit de 

jongerencentra. Vervolgens is er een lekkage geconstateerd in jongerencentrum Heigank. 

Tijdens het zomerreces waren er geen groepen meer actief in de centra. Na intern 

overleg is toen besloten om de reparatie van jongerenhome Heigank af te wachten om in 

de tussentijd een start te maken met de Preventieve Aanpak Jongerenwerk. Hierdoor 

heeft geen nieuwe toeleiding van de ‘oude doelgroep’ (14- tot en met 23-jarigen) tot de 

jongerencentra plaatsgevonden. 

 

Sinds 2017 wordt het project Social Media door Welsun niet meer uitgevoerd. Dit 

verklaart waarom er dat jaar geen contacten via de sociale media meer hebben 

plaatsgevonden. Het betrof een project waarbij de social media als ‘tools’ in het 

Jongerenwerk werden ingezet. Het project heeft het contact met de jongeren nog verder 

verbeterd en ertoe geleid dat jongeren gemakkelijker individueel kunnen worden 

aangesproken. 

 

In 2018 is het Jongerenwerk van plan om de nieuwe aanpak verder vorm te geven, de 

jongerencentra gebruiksklaar te maken en een nieuwe doelgroep te bereiken. Het gaat 

dan om groep 7/8 van de basisschool (10 tot 12 jaar) en de eerste en tweede klas 

middelbare school (12 tot en met 14 jaar). Hier wordt een preventieve aanpak voor 

ontwikkeld in samenwerking met VAZOM en TMF. De nadruk zal liggen op ontmoeting 

tijdens de algemene inloop en talentontwikkeling op het gebied van kunst, cultuur en 

sport. Er zal een start worden gemaakt in Ubach over Worms vanuit jongerenhome 

Basement. Na één jaar wordt er geëvalueerd, bijgesteld en bij succes uitgebreid naar 

andere wijken binnen Landgraaf. 

 

In de tussentijd blijft het Jongerenwerk ‘oude stijl’ gehandhaafd. 

  

5.4  Jongeren Op Straat (JOS) 

 

5.4.1  Aantal meldingen 

 

Bij het JOS-project is gekozen voor een integrale benadering van de 

overlastproblematiek die wordt veroorzaakt door jongeren. Samenwerking, coördinatie 

en afstemming van beleid vindt plaats met politie, gemeente, Veiligheidshuis, Bureau 

Jeugdzorg en interne disciplines van Welsun. Vanuit deze kernpartners wordt bekeken 

welke andere instanties eventueel betrokken kunnen worden, bijvoorbeeld 

onderwijsinstanties, ouders, het verenigingsleven, buurtverenigingen, jongeren, 

bewoners, etc.  

 

In 2017 heeft het JOS-overleg in totaal 8 maal plaatsgevonden. Vast agendapunt was 

steeds de stand van zaken met betrekking tot de ambulante rondes door Welsun, in het 

bijzonder het bespreken van het overzicht met daarin de actuele meldingen: zijn er 

locaties/signalen die extra aandacht vragen? Aan de hand van de actielijst wordt bekeken 

wat de stand van zaken is met betrekking tot de locaties die besproken zijn en welke 

locaties van de actielijst afgehaald kunnen worden en welke nieuwe meldingen er zijn die 

eventueel in de actielijst moeten worden opgenomen. 

Daarnaast is de stand van zaken van het bestuurlijk JOS-overleg aan de orde gekomen, 

alsook de stand van zaken rondom de oriëntatie op nieuwe JOP’s.   
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Resultaat 

 

 
 

Zoals in de grafiek te zien is, zijn de meldingen van jeugdoverlast in 2017 licht gestegen 

ten opzichte van het voorgaande jaar. Het gaat in 2017 om 83 meldingen, tegenover 79 

in 2016. Aangetekend hierbij zij dat de toename van het aantal meldingen niet 

automatisch impliceert dat ook de overlast is toegenomen. Zo kunnen er meerdere 

meldingen  binnenkomen die betrekking hebben op dezelfde overlastsituatie. 

Doordat er tijdens de bijeenkomsten meteen actie wordt uitgezet en voor alle partners 

duidelijk is wat de afspraken zijn, is het probleem in veel gevallen snel opgelost. De 

Jongerenwerkers nemen indien gewenst met de melders contact op. Op deze manier 

worden de melders meteen op de hoogte gebracht van de JOS-aanpak en kunnen zij met 

vragen terecht bij de jongerenwerkers. Bij ‘hotspots’ (vaste locaties waar jeugd staat) 

kan het zijn dat de aanpak pas over een langere termijn werkt. ‘Hotspots’ worden 

benoemd door de JOS-partners, nadat een hoog aantal meldingen is binnengekomen of 

preventief vanuit de rondes die politie en Jongerenwerk maken. 

  

5.5             Sociaal-culturele activiteiten voor kinderen en tieners  

 

5.5.1  Kinder-/tienerclubs 

 

Via een divers aanbod van sociaal-culturele en -educatieve activiteiten stelt Welsun zich 

ten doel om de individuele ontwikkeling en maatschappelijke ontplooiing van kinderen en 

tieners te bevorderen op het gebied van hun creativiteit, spel, sociale vaardigheden en 

normen en waarden. 

Kern van het aanbod vormen activiteiten op het gebied van ontmoeting, recreatie en 

educatie, in het bijzonder kinderwerk en tienerwerk. Welsun zorgt zo nodig voor: 

-  ruimtelijke facilitering; 

-  het werven, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers; 

-  organisatorische en inhoudelijke ondersteuning; 

-  het signaleren van eventuele individuele of maatschappelijke problematiek bij de    

 doelgroep. 

 

Ook bij de ondersteuning van activiteiten van de doelgroep kinderen/tieners/jeugd ligt de 

nadruk op zelfredzaamheid, eigen kracht en actief burgerschap. Door de (jarenlange)  

ervaring met de methodiek van ‘voordoen, samendoen en zelf doen’, organiseren de 

Buurt-opbouw-jongerenwerkers (mede) activiteiten met het doel om buurtbewoners 

zelfstandig te laten worden en op eigen kracht en in nauwe samenwerking met hun 

omgeving een deel van hun problemen op te lossen. De activiteiten bieden tevens op een 
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betaalbare manier een alternatief voor kinderen die vaak financieel niet in staat zijn om 

van de duurdere activiteiten gebruik te maken. De meeste vrijwilligers zijn 

buurtbewoners die zich inzetten om op die manier voor de eigen buurt iets te kunnen 

betekenen. De ouders en verzorgers van kinderen helpen actief mee met het organiseren 

van activiteiten en waar nodig zorgen ze zelf voor het vervoer. Deze activiteiten vinden in 

het oude gebouw van de basisschool Bei de Ling en het buurthuis De Molt plaats, waar 

de bewoners een grote bijdrage leveren aan het opknappen en onderhouden van deze 

gebouwen. Dat maakt deze activiteiten laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen en 

duurzaam.   

 

Resultaat 

 

Kinderen en tieners nemen deel aan sociaal-culturele en -educatieve activiteiten, leggen 

contacten met elkaar, leren hun inventiviteit en creativiteit te gebruiken, verbeteren hun 

sociale vaardigheden, spelen samen en leren hun concentratie te verbeteren. Tevens 

wordt maatschappelijk isolement voorkomen. 

Kinderclub/kinderwerk Lauradorp (Funny’s): gemiddeld 15-18 kinderen per week, 14 

vrijwilligers en 2 stagiaires. 

Kinderwerk Kakert: gemiddeld 35 kinderen en 10 tieners per week, gemiddeld 10-12 

vrijwilligers. 

 

5.5.2  Kindervakantiewerk  

 

Ieder jaar organiseert Welsun in samenwerking met diverse belangenverenigingen en 

vrijwilligers het Kindervakantiewerk.  

De regie, coördinatie, programmering en begeleiding ligt in handen van Welsun. Het 

Kindervakantiewerk wordt in diverse wijken gedurende 2 weken georganiseerd: de eerste 

week in Ubach over Worms (Lauradorp, Abdissenbosch en Rimburg) en de tweede in 

Schaesberg en Nieuwenhagen. De gehele activiteit wordt door vrijwilligers ondersteund. 

De meeste activiteiten worden binnen de gemeente Landgraaf georganiseerd, in 

samenwerking met diverse plaatselijke organisaties zoals het IVN en de scouting.  

Sinds 2009 is Welsun bezig geweest met de realisatie van een deelproject binnen het 

Kindervakantiewerk Landgraaf. Welsun biedt sinds 2009 ruimte voor jonge vrijwilligers 

die deelnemen aan de activiteiten als aspirant-vrijwilligers. Het achterliggende idee van 

het project is om tieners te introduceren bij het vrijwilligerswerk, met het doel om zich in 

te zetten voor de medemens. Enerzijds hebben ze zo een gezonde en leerzame 

dagbesteding en anderzijds kunnen ze hiermee leren om anderen te helpen en het idee 

van vrijwilligerswerk te stimuleren. Sinds 2009 heeft Welsun in totaal 16 vrijwilligers 

kunnen werven voor deze functie en een groot aantal van hen is inmiddels oud genoeg 

en vaste vrijwilliger geworden. Via het Maatschappelijk Werk worden kinderen uit 

financieel minder draagkrachtige milieus aangemeld, die gratis kunnen deelnemen.   

 

Resultaat 

 

In totaal nemen circa 120-130 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar deel aan het 

Kindervakantiewerk en circa 30-35 vrijwilligers. Deze activiteit heeft niet alleen een 

recreatief karakter, maar ook wordt veel aandacht besteed aan educatie, kunst en 

cultuur. Het Kindervakantiewerk is niet alleen een leuke activiteit tijdens de 

zomervakantie, maar ook een leerzame, waarmee de kinderen leren met elkaar om te 

gaan, samen te spelen, bewegen, sporten en kennismaken met de natuur en de 

gemeente waar ze in wonen.  

Daarnaast is het Kindervakantiewerk een goede en zinvolle activiteit voor veel kinderen 

die om verschillende redenen niet in staat zijn om op vakantie te gaan of hierdoor tijdens 

de zomervakantie een andere, zinvolle dagbesteding hebben.  

Tegenwoordig leven kinderen vaak niet gezond, ze zitten grotendeels van de tijd achter 

de computer of televisie en de meeste contacten vinden via de sociale media plaats.  
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Tijdens het Kindervakantiewerk kunnen ze meer in beweging komen, meer met elkaar 

spelen en elkaar (beter) leren kennen. De afgelopen tijd wordt meer aandacht besteed 

aan gezond eten en gezond leven.  

 

5.6   Buitenspeeldag 

 

Met dit project geeft Welsun een lokale invulling aan de Buitenspeeldag (voorheen 

Straatspeeldag) die mede door Veilig Verkeer Nederland wordt georganiseerd, met als 

doel om aandacht te vragen voor het veilig spelen van kinderen op straat en 

verkeersonveilige situaties in buurten en wijken, via het organiseren van ludieke 

activiteiten voor kinderen in een straat die voor alle verkeer wordt afgezet. Het 

werkgebied en doelgroepen betreffen diverse buurt- en wijkbewoners, met name 

kinderen en hun ouders. 

Het aanbod wordt gevormd door spelactiviteiten op het terrein van ontmoeting, recreatie 

en educatie, in het bijzonder gerelateerd aan verkeers(on)veiligheid. Welsun zorgt voor: 

-   het werven, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers; 

-   organisatorische en inhoudelijke ondersteuning; 

-   algehele coördinatie. 

 

Resultaat 

 

Kinderen worden erop attent gemaakt om veiliger met speelsituaties op straat om te 

gaan en nemen deel aan sociaal-culturele en -recreatieve activiteiten.  

Samenwerking, coördinatie en afstemming van beleid vindt plaats met ouders, 

basisscholen, Veilig Verkeer Nederland, politie, gemeente (Openbare Werken), 

bewonersorganisaties en interne disciplines van Welsun (Buurtbeheer en Opbouwwerk). 

 

Dit jaar werden op 8 verschillende locaties activiteiten op straat georganiseerd. 12 

organisaties (scholen en buurtorganisaties) hebben met circa 125 vrijwilligers voor circa 

1.500 kinderen en circa 500 ouders een veilige speeldag op straat mogelijk gemaakt. 

 

5.7   Buurthuis De Molt 

 

Buurthuis De Molt is een ruimtelijke voorziening in de buurt de Kakert, waarin een 

veelheid aan sociaal-culturele activiteiten en maatschappelijke voorzieningen bijeen is 

gebracht. Als zodanig vervult De Molt de rol van multifunctionele voorziening ten 

behoeve van de hele buurt de Kakert, die traditioneel als achterstandsbuurt geldt. 

Welsun stelt ruimtelijke faciliteiten ter beschikking en zorgt voor agogische 

ondersteuning. De agoog werft, begeleidt en ondersteunt vrijwilligers en samen zorgt 

men voor planning, voorbereiding en uitvoering van een veelheid aan activiteiten. Het 

aanbod bestaat onder meer uit: 

-  kinderwerk; 

- tienerwerk; 

-  jongerenwerk, 

-  binnenhuissporten;  

-  educatieve activiteiten; 

- verhuur van accommodatieruimte; 

- buurtgerelateerde bijeenkomsten/vergaderingen; 

-  maatschappelijke stages; 

- vrijwilligerswerk vanuit de buurt; 

- stemlokaal. 

 

Daarnaast kunnen buurtbewoners in De Molt terecht voor informatie en advies(avonden) 

en hebben diverse groepen hun thuisbasis in het buurthuis gevonden. 
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Resultaat 

 

Het buurthuis brengt een veelheid aan klanten en doelgroepen (arm en rijk, jong en oud, 

autochtoon en allochtoon) bij elkaar, stelt hen in staat elkaar te ontmoeten en deel te 

nemen aan een breed spectrum van activiteiten. Met het voorzieningenaanbod van De 

Molt wordt tevens tegemoetgekomen aan behoeften die bestaan in de buurt. Hierdoor 

wordt bijgedragen aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de buurt en ontstaan 

contacten tussen de diverse bevolkingsgroepen in de Kakert. 

Door het multifunctioneel karakter van het buurthuis kunnen buurtbewoners zich zowel 

individueel als maatschappelijk optimaal ontplooien en gebruikmaken van voorzieningen 

die er voor hen in onze maatschappij zijn. Daarmee wordt de sociale infrastructuur van 

de Kakert verbeterd en de sociale cohesie bevorderd. 

Samenwerking, coördinatie en afstemming van beleid vindt plaats met de wijkagent, 

HEEMwonen, buurtverenigingen, basisscholen, gemeente, en interne disciplines van 

Welsun (onder andere Maatschappelijk Werk). 

 

Kengetallen 

 

-  kindervakantiewerk: inmiddels onderdeel van het Kindervakantiewerk Landgraaf- 

 breed (Schaesberg); 

- Buitenspeeldag: circa 150-200 kinderen, 20-25 vrijwilligers en 150-200 ouders; 

-  kinderwerk: gemiddeld 35 kinderen per week, 9 vrijwilligers;  

-  tienerwerk: 10 kinderen, 2 vrijwilligers; 

-  binnenhuissporten: gemiddeld 100 deelnemers per week;  

-  buurtoverleg/inloop: gemiddeld 20 deelnemers per week; 

-  gebruikersgroepen (14): gemiddeld 100 deelnemers per week. 

5.8  Werkgroep Kakert Voor Elkaar 

Eind 2015 is in de Kakert de werkgroep Kakert Voor Elkaar opgericht. Deze bestaat uit: 

gemeente Landgraaf, Welsun (kartrekkersrol), vertegenwoordigers van HEEMwonen, 

B.W.K., bewoners en vrijwilligers van buurthuis De Molt en heeft zich ten doel gesteld om 

de leefbaarheid van deze wijk te verbeteren. Er wordt gewerkt aan de hand van het 

concept ‘Duurzaam met Elkaar’: een integrale aanpak waarin welzijn, werk en 

leefbaarheid van onderop (‘bottum-up’) worden aangestuurd vanuit een gebundelde 

inzet, gericht op het creëren van draagvlak/eigenaarschap vanuit de burgers zelf. Het 

gaat er steeds om de zelfregie ter hand te nemen en burgers hiertoe te ondersteunen en 

te faciliteren. Toepassing van het concept zal leiden tot een systeem waarbij 
verbondenheid binnen de wijk voor iedereen voordelen heeft.  

De werkgroep beziet gezamenlijk welke behoeften er zijn binnen de wijk. Ook gaat 

men de wijk in om bewoners naar hun mening te vragen, om zodoende nog beter te 

weten te komen wat er leeft in de wijk. Tot nu toe is al een aantal projectideeën 

benoemd, die de werkgroep in de Kakert wil realiseren, te weten: Buurtpark, 

Communicatie en Activiteiten voor jong en oud.  

In 2017 heeft een aantal info-avonden in De Molt en 1 avond in de Barbarakerk 

plaatsgevonden, alsmede een aantal huisbezoeken en zijn de vorderingen, te 

ondernemen acties en dergelijke aan bod gekomen. Duurzaamheid, zelfstandigheid en 
eigen verantwoordelijkheid zijn speerpunten van de werkgroep en het hele project.   

Het is de bedoeling dat indien het project in de Kakert een succes wordt, dit wordt 
uitgerold naar meerdere wijken in Landgraaf.  
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Resultaat 

 

De werkgroep heeft een activiteiten-agenda uitgebracht, zodat een ieder weet wat er 

gebeurt en activiteiten op elkaar worden afgestemd. Er is een buurtpreventie-App in de 

wijk in gebruik en er is een opschoonactie geweest in het buurtparkje, in samenwerking 

met de vrijwilligers van De Molt. Ook is er een enquête met betrekking tot het 

activiteitenaanbod gehouden c.q. uitgezet in de wijk en is er een rommelmarkt in het 

buurtparkje geweest.  

 

5.9   Opbouwwerk en wijkbeheer 

 

Opbouwwerk-wijkbeheer is een buurtgerichte werkmethodiek waarbij het gaat om de 

instandhouding en het vergroten van de leefbaarheid van de buurt, gebaseerd op 

zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van buurtbewoners en instellingen. Dit 

willen de beroepskrachten van Welsun bereiken door burgers en instellingen te leren 

(weer) invloed uit te oefenen op de buurt en knelpunten hierin en hen te leren (weer) 

inspraak te krijgen op het beleid en de uitvoering daarvan. Dit vergt een andere inzet 

van werkers: geen vanzelfsprekende en alle buurten en wijken omvattende 

ondersteuning meer, maar meer beantwoordend aan de vraag van de burger en gericht 

op zelfwerkzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. Doelgroepen worden gestimuleerd zelf 

buurt- en wijkgerichte initiatieven te ontwikkelen, de ondersteuning van de agoog is 

meer op afstand en op afroep en gericht op het ontwikkelen en in stand houden van 

overleg en samenwerking tussen betrokken actoren.  

 

Resultaat 

 

Er is een grotere participatie van bewoners en instellingen ontstaan, gezamenlijk leert 

men invloed uit te oefenen op de woon- en leefomgeving via het opzetten en uitvoeren 

van kleinschalige projecten en een buurtgerichte werkwijze. Dit heeft bijgedragen aan 

een verbeterde sociale samenhang en leefbaarheid van de wijk en buurt. Daarbij leren 

buurtbewoners en andere samenwerkingspartners in de wijk verantwoordelijkheid te 

dragen voor de aanpak van problemen, ze nemen deel aan buurt- en wijkgerichte 

activiteiten en participeren in overleg. 

Vanuit het team Opbouwwerk/Jongerenwerk is deelgenomen aan de buurt-overleg-

vergaderingen. 

Het werkgebied en doelgroepen zijn met name de bewoners en instellingen uit de 

buurten Heiveld, Achter de Haesen, ’t Eikske, Schaesberg-centrum, Abdissenbosch, 

Kakert, Lauradorp, Rimburg, Achter den Winkel, Lichtenberg, Achter het Klooster, 

Groenstraat, Namiddagsche Driessen, Waubach, Leenhof, Oud-Nieuwenhagen, Bosheide 

en Hoefveld. Het betrof sociaal-culturele activiteiten voor de betreffende buurten, 

waaronder kerst- en paasactiviteiten, kienen, etc.  

 

5.10   Project Samen Voor Elkaar in de buurt 

 

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Landgraaf verantwoordelijk voor de uitvoering en 

financiering van bijna alle vormen van maatschappelijke ondersteuning van haar 

inwoners. Het rijk draagt een groot gedeelte van zijn taak op het gebied van werk, 

langdurige zorg en jeugd over aan de gemeenten, maar stelt daarvoor minder geld 

beschikbaar. Er zal daarom méér gedaan moeten worden met minder geld. Maar de 

overdracht van taken biedt ook kansen. Voor het eerst krijgt de gemeente zeggenschap 

over praktisch het hele sociaal-maatschappelijke terrein. Het wordt daarom mogelijk om 

dwarsverbanden te leggen tussen Wmo en AWBZ, de jeugdzorg en het terrein van werk 

en inkomen. Door ze te bundelen kunnen verschillende vormen van ondersteuning 

efficiënter worden aangeboden. Door bij de uitvoering van verschillende regelingen 

intensiever samen te werken voor cliënten met een meervoudige problematiek, kunnen 

professionals winst boeken. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook in prestaties, 
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kwaliteit van leven en menselijk geluk. Voorwaarde daarbij is dat gewerkt wordt volgens 

het principe: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur!   

 

Actieve samenleving 

In Landgraaf wordt werk gemaakt van een samenleving waarin iedereen actief deelneemt 

naar eigen mogelijkheden. Burgers zijn zelfredzaam. Wie dit (even) niet is, krijgt een 

steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit de mensen in de directe omgeving, maar als 

dat niet kan, dan zorgt de gemeente voor een goed vangnet. 

 

Zorgzame samenleving 

De samenleving die de gemeente Landgraaf voor ogen heeft is een zorgzame. Zorg is 

niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, maar een gemeenschappelijke taak 

van een ieder. Iets voor elkaar willen betekenen en elkaar helpen als het nodig is: 

Samen Voor Elkaar! Hulp en ondersteuning moeten gegarandeerd zijn voor de mensen 

die dat hard nodig hebben; ondanks de bezuinigingen en ondanks het toenemend aantal  

mensen met een ondersteuningsvraag als gevolg van de vergrijzing.   

 

Ondersteuning dichtbij 

De gemeente krijgt de kans om de zorg voor kwetsbare inwoners te versterken, minder 

ingewikkeld te maken en wijkgericht en dichtbij mensen te organiseren. Zij volgt de 

landelijke ontwikkelingen op de voet en gaat door met de voorbereidingen op de taken 

die op de samenleving afkomen. Het gaat over kwetsbare groepen mensen. Zij hebben er 

recht op dat de gemeente haar zaken goed geregeld heeft: en daar wordt voor gezorgd! 

 

Aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers 

Van alle zorg die wordt verleend wordt ongeveer 80% gedaan door mantelzorgers. Ze 

doen hun werk met liefde. Maar niet zelden is dit werk ook zeer zwaar. Nog meer 

belasting kan leiden tot 2 patiënten bij de huisarts: de zieke en zijn verzorger. Dat moet 

voorkomen worden. De gemeente Landgraaf bekijkt, samen met een aantal 

maatschappelijke organisaties op het gebied van de informele zorg, hoe vrijwilligers en 

mantelzorgers zo goed mogelijk kunnen worden ingezet om kwetsbare burgers in de wijk 

te ondersteunen. Wat zijn daarbij de (nieuwe) taken en hoe kunnen die het beste worden 

georganiseerd? Hoe kunnen de vrijwilligers en mantelzorgers het beste worden begeleid 

en opgeleid om de gevraagde ondersteuning zo goed mogelijk te kunnen leveren? Hoe 

kunnen vrijwilligers en mantelzorgers, elk met hun eigen talenten, zo goed en snel 

mogelijk worden ingezet als daarom gevraagd wordt? Hoe kunnen zij zo goed mogelijk 

worden ondersteund?  

 

Ondersteuning dient anders 

Er ontstaat een nieuwe realiteit. En dat maakt het noodzakelijk dat de ondersteuning van 

kwetsbare inwoners anders wordt aangepakt. In de praktijk blijkt dat het 

ondersteuningsaanbod niet altijd aansluit bij de werkelijke vraag en behoefte van de 

inwoners. Er wordt gewerkt met ingewikkelde regels. Professionals zijn ook bezig met 

administratie en het afleggen van verantwoording. Inwoners krijgen daardoor soms niet 

in die mate de zorg of ondersteuning waar ze om vragen. Ook komt het te vaak voor dat 

er meerdere hulpverleners naast elkaar in een gezin actief zijn. Krachten worden niet 

gebundeld. Daarnaast weet iedereen dat de kosten in de zorg blijven stijgen en de 

beschikbare budgetten slinken. Gemeenten krijgen er vanuit het rijk extra taken bij die 

ze met minder geld moeten uitvoeren. Iedereen beseft dat er bespaard moet worden op 

de kosten. En dat kan door de ondersteuning een stuk (kosten)efficiënter te maken: het 

roer moet om! 

 

Tegen deze achtergrond is in Landgraaf het project Samen Voor Elkaar in de buurt van 

start gegaan, in 2017 was dit het geval in de buurten: Eikske/Schaesberg en Waubach.  
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5.10.1  Samen Voor Elkaar in de buurt het Eikske/Schaesberg  

 

Doelstelling 

 

Beeldverandering:  

* Structureel en eenduidig de boodschap uitzenden dat een beroep op de overheid wat  

   betreft wonen, zorg en welzijn voorafgegaan moet worden door een onderzoek om  

   deze vragen eerst op een andere manier op te lossen (inzet eigen kracht of buurthulp). 

 

Zelfredzaamheid en eigen kracht: 

* Mensen die een beroep doen op wonen, zorg en welzijn bevragen op talenten die zij  

   kunnen inzetten in de naaste omgeving en in de buurt. Dus naast de (zorg) VRAAG ook  

   een (eigen) AANBOD aan de orde stellen. 

 

Stimuleren burgerparticipatie: 

* Structureel en eenduidig de boodschap uitzenden dat elke burger verantwoordelijkheid  

   draagt voor het welslagen van de samenleving. Bewoners gevoelig maken om in de  

   naaste buurt open te staan voor ‘hulpvragen’ van buurtgenoten en hen te 

   ondersteunen om de ‘hulpvraag’ op te pakken met een aanbod.   

* Structureel en eenduidig de boodschap uitdragen dat hulp verlenen aan elkaar  

   bijdraagt aan sfeer en leefbaarheid in buurten. 

* Talentenbank opzetten en vraag en aanbod ‘matchen’.  

 

Proces  

 

In het Eikske is Samen Voor Elkaar vooral gestart met het betrekken van de 

verenigingen uit de wijk. De verenigingen die meedoen hebben nadrukkelijk de wens 

uitgesproken voor de wijk actief te willen zijn.  

 

Projectpartners in het project Samen Voor Elkaar in het Eikske zijn de gemeente 

Landgraaf, HEEMwonen, Meander, Radar, Lokaal Platform Vrijwilligerswerk, bewoners en 

Welsun/Vrijwilligerscentrale. 

Verder waren er vertegenwoordigers van de volgende verenigingen: 

- Speeltuin Eikhoorntje; 

- Stichting Sporthal Strijthagen; 

- Wijkbelangenvereniging Eikske; 

- Huiskamerproject. 

 

De werkgroep is onder meer actief geweest in het organiseren van de Burendag 2017.   

 

5.10.2  Samen Voor Elkaar in de buurt Waubach  

 

Doelstelling 

 

Zie bij Eikske.   

 

Proces  

 

Begin 2014 is de werkgroep Samen Voor Elkaar in Waubach van start gegaan onder de 

vlag van de buurtbelangenvereniging. Hierbij stonden centraal: 

- het onder de aandacht brengen van nieuwe ontwikkelingen c.q. veranderingen bij  

 de burgers; 

- het bewust maken van inwoners van Waubach van eigen kracht en 

zelfredzaamheid; 

- mensen dichter bij elkaar brengen. 

De slogan luidt: jong en oud samen. In dat kader heeft de werkgroep van Samen Voor 

Elkaar, die op dit moment bestaat uit de buurtbelangenvereniging Waubach, 
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huiskamerprojecten en vrijwilligers van de activiteiten in wijkpunt Heereveld, een aantal 

activiteiten georganiseerd en zelf deel genomen aan diverse bijeenkomsten en 

promotiedagen.  

 

5.10.2.1 Overige activiteiten 

  

In het kader van Samen Voor Elkaar in de buurt Waubach zijn eenmalig de volgende 

activiteiten georganiseerd: 

- in het jaar 2017 heeft de werkgroep zich in het kader van NLdoet onder meer 

beziggehouden met het opknappen van het terrasje van het huiskamerproject 

Terwaerderveldje. Het betrof een groot project, grotendeels mede mogelijk 

gemaakt met behulp van het leefbaarheidsfonds van HEEMwonen. Het nieuwe 

terrasje is dit jaar gebruikt voor de zomeractiviteiten. Het terrasje werd aan het 

begin van de zomer feestelijk geopend;  

- Nationale Burendag met als thema ‘jong en oud samen’. Dit jaar bestond de 

activiteit onder meer uit het schoonmaken van de borden en de wijk. Dat was een 

groot succes. Na de schoonmaakactie zijn de deelnemers en buurtbewoners op 

het nieuwe terrasje van het huiskamerproject bij elkaar gekomen voor een kopje 

koffie;  

- Cultuur en kunst: in Waubach was de doelgroep in 2017 vooral bezig met het 

investeren in kunst en cultuur. In dat verband zijn contacten gelegd met de Vrije 

Academie. In 2017 is meer aandacht geschonken aan het thema kunst en cultuur 

van deze buurt; 

- Netwerkbijeenkomst belangenvereniging: sinds 2012 zijn alle 

belangenverenigingen in Ubach over Worms bezig om via diverse initiatieven hun 

samenwerking te versterken en elkaars expertise en ervaringen te gebruiken om 

de activiteiten in de wijk beter te organiseren en wijk-overstijgende kwesties 

bespreekbaar te maken. Zo hebben de belangenverenigingen de afgelopen jaren  

3 wandeltochten georganiseerd over de geschiedenis en cultuur van Ubach over  

Worms, waarmee de historie van deze wijk onder de aandacht is gebracht van de  

inwoners van de wijk. Daarnaast hebben ze geprobeerd om het wijkpunt te  

promoten en verdere bekendheid te geven. Sinds 2014 zijn alle  

belangenverenigingen in Ubach over Worms betrokken bij een activiteit om de 

samenwerking tussen de verenigingen vorm te geven, de krachten te bundelen en 

van elkaars expertise en ervaringen zo effectief en efficiënt mogelijk gebruik te 

maken. Dit jaar heeft de werkgroep een excursie georganiseerd over de 

Buitenring. Het was een zeer informatieve excursie voor de bewoners van Ubach 

over Worms, die als bijzonder nuttig en aangenaam werd ervaren. De werkgroep 

wil ieder jaar een activiteit organiseren die voor de bewoners zowel informatief als 

recreatief is.  

   

5.10.3  Gezamenlijke activiteiten in samenwerking van Welsun met 

Mondriaan en Radar 

 

Doelstelling 

 

Doelstelling van dit project is het organiseren van activiteiten van sociaal-recreatieve 

aard om de diverse deelnemers c.q. doelgroepen met elkaar in contact te brengen, 

onjuiste beelden van elkaar weg te nemen en de onderlinge contacten te verbeteren. Dit 

door samenwerking van Mondriaan, Radar en Welsun. 

 
Mixgroep 

 

In 2017 zijn 10 activiteiten georganiseerd, met een deelname van maximaal 30 personen 

per activiteit uit de diverse doelgroepen. Het ging hierbij voornamelijk om 

knutselactiviteiten. 
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5.11   Nationale actiedagen 

 

Welsun heeft verschillende organisaties geholpen en gesteund tijdens de diverse 

nationale actiedagen, zoals NLdoet en de burendag. Welsun is niet alleen actief geweest 

tijdens de activiteit, maar biedt ook ieder jaar de mogelijkheid om de organisaties te 

steunen met de aanvraag en de voorbereidingsfase. Natuurlijk wordt ook hier de 

methodiek van het ‘voordoen, samendoen, zelf doen’ toegepast, zoals bij meerdere 

activiteiten die Welsun samen met lokale initiatieven organiseert. 

 

NLdoet 

(zie ook burendag): 

 

Projectpartners: 

bewoners(organisaties), verenigingen uit de wijk en Welsun. 

 

Resultaat: 

 

-  tijdens de NLdoet-dag op 12 maart 2017 is er een activiteit geweest bij 

moestuinencomplex ’t Schoffeltje. Hierbij is het complex opgeknapt en zijn de 

hekken waterproof gemaakt;  

-  na diverse bijeenkomsten met de bewoners van de wijk Achter den Winkel is er 

tijdens de NLdoet-dag door vele vrijwilligers hard gewerkt. Zij hebben dode 

bomen vervangen door nieuwe en struikjes geplant in de Cul de Sac aan de 

Prickenscheydt. De kinderen hebben de nieuw geplante bomen versierd. De dag 

werd afgesloten met koffie, belegde broodjes en gebak; 

-  in Achter den Winkel is een grote buurtschouw gehouden in samenwerking met de  

 gemeente, HEEMwonen en buurtbewoners. De bedoeling was om - te realiseren -  

 verbindingspunten in kaart te brengen;  

- in Namiddagsche Driessen is een buurt-schoonmaakactie gehouden. Hierbij zijn de  

 Amsterdammertjes geverfd voor extra verkeersveiligheid; 

- belangenvereniging Rimburg heeft in samenwerking met de gemeente en Welsun 

een project opgezet om het oude openluchttheater en heksenbeeld schoon te 

maken;    

- in Lauradorp is buurtaccommodatie Bei De Ling schoongemaakt en opgeknapt, 

waarbij een nieuwe Nederlandse vlag op de voordeur is opgehangen;  

-  tenslotte is BOP Terwaerden, in samenwerking met de werkgroep, opgeknapt. 

 

Burendag 

(zie ook NLdoet): 

 

Projectpartners: 

bewoners(organisaties), verenigingen uit de wijk en Welsun.  

 

Resultaat: 

 

-  2 activiteiten in Nieuwenhagen. 

Na het succes van afgelopen jaar is er dit keer wederom besloten om een 

buurtbarbecue te organiseren in Heiveld. De BBVN en de werkgroep Leven en 

Laten Leven organiseerden in samenwerking met Welsun een buurtbarbecue, met 

nevenactiviteiten zoals springkussens, rad van avontuur, muziek en karaoke, voor 

de bewoners van de buurt Heiveld. Dit met als doel om de sociale cohesie van de 

wijk te verbeteren door ontmoeting in de openbare ruimte te realiseren. Dit jaar 

werden ook de bewoners van zorgcentrum Heiveld uitgenodigd om deel te nemen 

aan de activiteiten. Door een toename van het aantal vrijwilligers uit de wijk was 

het voor de vrijwilligers van het Consuminderhuis Parkstad mogelijk om een stap 

terug te doen en de activiteiten voor het eerst ook écht volledig vóór en dóór de 

burgers te laten uitvoeren. 
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De Werkgroep Surinametuin heeft zich in het jaar 2017 wederom succesvol bezig 

gehouden met de organisatie van de Burendag in Lichtenberg. De betrokken 

buurtbewoners organiseerden is samenwerking met Welsun, Mondriaan en het 

lokale huiskamerproject een brunch met voldoende animatie, zoals muziek, een 

goochelshow, een ‘buuttereedner’ en een springkussen. Dit alles om ontmoeting in 

de openbare ruimte te realiseren en zo de sociale cohesie van de wijk te 

versterken. Met de komst van een nieuwe buurtvereniging in Lichtenberg zal 

Welsun zich het komende jaar richten op het verbinden van deze 2 groepen en 

hun activiteiten op elkaar afstemmen;  

 

 -  5 in Schaesberg.  

De burendag in de Kakert wordt sinds een aantal jaren op een nieuwe locatie      

gehouden (Slot Schaesberg). Na aanvankelijke scepsis is de burendag in de 

Kakert weer een groot succes geworden, die zeer gewaardeerd wordt door de 

bewoners van de Kakert. Het gaat hierbij vooral om ontmoeting en gezelligheid. 

Het aantal deelnemers dit jaar bedroeg circa 170. 

De buurtbrunch in de Kakert is al jarenlang een groot succes. Deze activiteit wordt 

georganiseerd door de W.A.K. (Werkgroep Activiteiten Kakert) in samenwerking 

met Welsun (buurthuis De Molt). De activiteit wordt al jaren door de bewoners 

hoog gewaardeerd. Een prima georganiseerde activiteit, met als doel de cohesie 

en leefbaarheid in de buurt te verbeteren (voor en door de buurt!). Een 

gevarieerd programma, met voor elk wat wils, maar toch voornamelijk bedoeld 

om de buurtbewoners weer met elkaar aan de paraat te krijgen tijdens een 

gezellige brunch.   

In Achter den Winkel is een grote buurtbijeenkomst georganiseerd met twee 

doelstellingen: buurtbewoners dichterbij elkaar brengen en met elkaar kennis 

laten maken en met buurtbewoners over de realisatie van nieuwe speeltoestellen 

praten. 

Werkgroep moestuitencomplex ’t Schoffeltje heeft een dag georganiseerd voor de 

buurt om het complex op te knappen en buurtbewoners met elkaar in contact te 

brengen. 

Buurthuis Onger Os heeft een grote buurtbijeenkomst georganiseerd met 

verschillende activiteiten voor jong en oud;   

 

-  4 in Ubach over Worms. 

In Rimburg is een buurtbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Stichting 

Bakkes Rimburg en belangenvereniging Rimburg, speciaal voor kinderen (circa 

30).  

In Namiddagsche Driessen is een grote schoonmaakactie georganiseerd, waarbij 

verschillende plekken in de buurt zijn schoongemaakt, eindigende in een gezellig 

samenzijn van buurtbewoners, onder het genot van een kop koffie.  

In Lauradorp is buurtaccommodatie Bie de Ling opgeknapt en is voor 

buurtbewoners een bijeenkomst georganiseerd voor kennismaking en ontmoeting.  

In Abdissenbosch is een buurtbrunch georganiseerd voor alle leden van de 

belangenvereniging tijdens de burendag, maar omdat dit buiten de 

subsidievoorwaarden van de burendag viel, heeft de belangenvereniging dit zelf 

georganiseerd.  
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6  Dienstverlening Buurtbemiddeling 

 

6.1  Buurtbemiddeling voor heel Landgraaf 

 

Doelstelling 

 

Met het project Buurtbemiddeling stelt Welsun zich ten doel: 

- het bemiddelen in conflicten tussen huurders en hen helpen zoeken naar 

oplossingen, zodat conflicten worden beslecht en zich in de toekomst niet meer 

voordoen; 

- het begeleiden van vrijwilligers/bemiddelaars;  

- het coördineren van het project, onder andere het leiden van de werkgroepen en 

 intervisies en de registratie van casussen. 

 

De organisatie en coördinatie van Buurtbemiddeling  

 

Buurtbemiddeling Landgraaf wordt geregisseerd door de Stuurgroep Buurtbemiddeling 

waaraan de volgende organisaties deelnemen: 

- gemeente:   Beleidsmedewerker Afdeling Openbare Orde en Veiligheid; 

           Portefeuillehouder Buurtbeheer/Wijkgericht werken; 

- politie:         Chef basiseenheid Landgraaf; 

- HEEMwonen: Teamleider Wijken; 

- Welsun:  Directeur-bestuurder en coördinator Buurtbemiddeling. 

 

De coördinatie van het project Buurtbemiddeling ligt sinds 2006 in handen van Welsun, 

afdeling Buurt-opbouw-jongerenwerk. Op het adres van Welsun komen de meldingen 

binnen en deze worden door de coördinator gescreend en doorgeleid naar de uitvoerende 

buurtbemiddelaars. De terugkoppeling naar de instanties/persoon die gemeld heeft wordt 

eveneens verzorgd door de coördinator. 

 

Proces: het team Buurtbemiddeling Landgraaf  

In 2017 is het team gestart met 15 vrijwilligers. Wegens ziekte of andere 

omstandigheden heeft een aantal vrijwilligers aangegeven niet langer (4) of beperkt 

inzetbaar (4) te zijn. Gedurende het jaar zijn er 2 nieuwe bemiddelaars geworven. 

Welsun streeft ernaar om in 2018 weer structureel 15 actieve en geschoolde 

bemiddelaars in te kunnen zetten. 

   

Werkgroep 

De werkgroep Buurtbemiddelaars is 7 maal voor overleg bij elkaar geweest. Tijdens het 

overleg werden ervaringen rondom de bemiddelingsgesprekken uitgewisseld, werd 

kennis genomen van nieuws en ontwikkelingen inzake buurtbemiddeling, vond er indien 

noodzakelijk intensieve intervisie plaats en werd ‘feedback’ gegeven over de wijze van 

werken van de bemiddelaars. 

 

Deskundigheidsbevordering 

Welsun heeft dit jaar 6 nieuwe bemiddelaars een Basistraining Buurtbemiddeling mogen 

aanbieden. Deze hebben alle bemiddelaars met het behalen van een diploma afgesloten. 

Er is nog één nieuwe kracht die in het nieuwe jaar deze training zal volgen. Het  

speerpunt voor het komende jaar is een verdiepingscursus op het gebied van 

pendelbemiddeling. Hiermee speelt Welsun in op het gegeven dat het steeds lastiger 

blijkt om beide partijen om tafel te krijgen.  

 

In 2015 heeft Buurtbemiddeling Landgraaf een proces in gang gezet om gecertificeerd te 

worden. Hiertoe zijn alle bescheiden bij het landelijk bureau Centrum voor 

Criminaliteitspreventie & veiligheid ingeleverd. Deze organisatie beoordeelt de gegevens 

en kent uiteindelijk voor 2 jaar de certificering toe. Sinds januari 2016 is 

Buurtbemiddeling Landgraaf officieel gecertificeerd. Er dient nu dezelfde kwaliteit 
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geleverd te blijven worden betreffende registratie en uitvoering, maar ook geïnvesteerd 

te worden in deskundigheidsbevordering om het certificaat te behouden. 

 

Kengetallen 

 

Het aantal aanmeldingen bedroeg in 2017: 75. In 2016 ging het in diezelfde periode om 

46 aanmeldingen. 

Herkomst 

 

De herkomst van de aanmeldingen was: 

5 aanmeldingen waren afkomstig van de politie; 

51 aanmeldingen waren afkomstig van HEEMwonen; 

12 aanmeldingen waren afkomstig van particulieren; 

2 aanmeldingen waren afkomstig van de gemeente Landgraaf. 

2 aanmeldingen waren afkomstig van Welsun 

2 aanmelding was afkomstig van rechtsbijstand 

1 aanmeldingen waren afkomstig van slachtofferhulp 

0 aanmeldingen waren afkomstig van wijkpunten/wijkteams 

 

In januari 2018 is een overleg gepland met een contactpersoon van de wijkteams om te 

bekijken hoe in het nieuwe jaar de samenwerking kan worden verbeterd en een toename 

te verwezenlijken is van het aantal aanmeldingen/doorverwijzingen. 

 

Aard van de klacht 

 

 Geluid (muziek/ personen)     38 maal 

 Overlast kinderen       9 maal 

 Dieren        15 maal  

 Verstoorde relatie / pesten / treiteren    23 maal 

 Tuin / grondverschil      13 maal 

 Bedreiging        7 maal 

 Stankoverlast       3 maal 

 Discriminatie        1 maal 

 Rommel/troep       2 maal 

 Overig        3 maal 

 

Het totale aantal ‘aard van de klacht’ verschilt van het aantal overlastmeldingen aangezien 

deze meerdere klachten kunnen inhouden.   

  

Tijdsbesteding (bemiddelingsgesprek): 

 

gemiddeld 4 uur per casus. 

 

Eindresultaat bemiddelingsproces 

 

 Informatie en advies gegeven      7 casussen 

 Opgelost na intake gesprekken      10 casussen   

 Opgelost na bemiddeling       3 casussen 

 Opgelost na inzet pendelbemiddeling     4 casussen 

 Opgelost door aanpassing woonsituatie      2 casussen 

 Opgelost door verhuizing      3 casussen 

 Opgelost door warme doorverwijzing     1 casus 

 Ongeschikt voor bemiddeling*      12 casussen 

 Contactlegging onmogelijk       6 casussen 

 Partijen weigeren medewerking**     12 casussen 

 Geen oplossing        6 casussen 

 In de wacht        0 casussen 
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 In behandeling***       8 casussen 

 Openstaande casussen***      1 casus 

 

*Het aantal ongeschikte zaken is opvallend toegenomen ten opzichte van 2016. Hier 

zullen in 2018 nieuwe afspraken met partners en bemiddelaars over gemaakt moeten 

worden. 

 

**Ook het weigeren van medewerking is aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 

voorgaande jaren. Dit is het eerste jaar dat zelfs de éérste partij een aantal keren 

weigert om mee te werken, omdat men aangeeft liever een andere oplossing te zien dan 

het inzetten van Buurtbemiddeling. HEEMwonen zet deze zaken toch door, in de hoop dat 

de bemiddelaars de mensen weten te overtuigen. Dit zorgt er mede voor dat het 

slagingspercentage lager is dan voorgaande jaren.    

 

***Het hoge aantal casussen in behandeling/openstaande casussen heeft ermee te 

maken dat er een terugloop is in het aantal beschikbare vrijwilligers en een toename 

(bijna verdubbeling) van het aantal meldingen.  
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7   Dienstverlening Vrijwilligerscentrale 

 

Sinds april 2015 voert Welsun in opdracht van de gemeente Landgraaf de 

Vrijwilligerscentrale uit. Op 15 april 2016 is de Vrijwilligerscentrale definitief, als afdeling, 

bij Welsun ondergebracht. Voor de dienstverlening was 0,4 fte (2 medewerkers) 

beschikbaar.  

 

Huisvesting  

 

De Vrijwilligerscentrale is sinds haar komst ondergebracht op het Sunplein. Er is voor 

gekozen om het kantoor van de centrale te huisvesten in het wijkpunt/wijkteam Sunplein 

19 om zo een verbindende schakel te vormen. Tevens is de Vrijwilligerscentrale zo ook 

verbonden aan het kantoor van Welsun (Sunplein 18).  

 

Bij de overdracht van de Vrijwilligerscentrale was er sprake van dat deze weer terug zou 

verhuizen naar het nieuwe Burgerhoes/gemeentehuis van Landgraaf. Aangezien de 

Vrijwilligerscentrale om moverende redenen niet op een zichtlocatie kon komen welke 

voldoet aan de criteria van Welsun, is in overleg met de gemeente gekozen om deze 

middels een mobiele plek in het Burgerhoes vorm te geven.  

 

Eind 2016 is besloten dat de Vrijwilligerscentrale definitief 5 ochtenden per week kantoor 

blijft houden op het Sunplein 19. Als ‘pilot’ (voor het eerste kwartaal van 2017) is 

afgesproken dat de Vrijwilligerscentrale maximaal 2 ochtenden per week in de centrale 

hal van het Burgerhoes aanwezig zal zijn, afhankelijk van de inloop en toestroom. Deze 

pilot is daadwerkelijk uitgevoerd vanaf 5 januari 2017. Ongeveer 4 maanden lang voerde 

de Vrijwilligerscentrale haar werkzaamheden uit aan een tafel in de centrale hal. Dit 

gebeurde op dinsdag- en donderdagochtend. 

Echter waren er regelmatig praktische problemen rondom de facilitering én wisten de 

potentiële vrijwilligers de weg niet te vinden richting het Burgerhoes. Zodoende is rond 

de zomervakantie van 2017 besloten om de Vrijwilligerscentrale voorlopig weer fulltime 

te huisvesten op het Sunplein.  

  

Personeel  

 

Sinds de Vrijwilligerscentrale definitief bij Welsun is ondergebracht, heeft Welsun 

besloten om 2 medewerkers aan de Vrijwilligerscentrale te binden, te weten een 

coördinator en een managementassistente. Beide houden zich onder andere bezig met de 

administratie, het maken van rapportages, de aansturing en begeleiding van de 

vrijwilligers, het organiseren van de maatschappelijke stages, het invullen van de sociale 

kaart en het organiseren van de vrijwilligersdag.  

 

Werkwijze 

 

In de praktijk komen vragen voor vrijwilligerswerk en de vraag naar vrijwilligers op 

verschillende manieren binnen bij Welsun. Enerzijds via het loket van de 

Vrijwilligerscentrale, anderzijds via de uitvoering en netwerken van Welsun. Uitgaande 

van het principe dat elk loket/ingang de juiste is, is Welsun gestart met het verbinden 

van de activiteiten van de Vrijwilligerscentrale met de uitvoerende projecten van Welsun. 

Uitgangspunt is dat er voor elke potentiële vrijwilliger een passend aanbod is, hetzij via 

de bemiddeling van het loket, hetzij via de projecten van Welsun. Welsun heeft dan ook 

de activiteiten van de loketfunctie van de Vrijwilligerscentrale verbonden met de andere 

projecten binnen Welsun, met name de projecten vanuit het Buurt-opbouw-werk (Samen 

Voor Elkaar), het Ouderenwerk en de maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden.  

 

Welsun werkt vanuit de visie ‘voordoen, samendoen, zelf doen’. In het 

vrijwilligerswerkbeleid gaat het vooral om de bewustwording dat burgers meer eigen 

verantwoordelijkheid krijgen en zelfredzaam dienen te zijn. De Vrijwilligerscentrale-
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nieuwe-stijl wil meer zijn dan sec een loket waarin vraag en aanbod ‘gematcht’ wordt 

maar ook en vooral een loket dat mensen stimuleert en bewustmaakt van de 

veranderingen in de samenleving. In de verbinding van de verschillende onderdelen 

krijgt ook de bewustwording van de burger expliciet vorm.  

 

In het bezoeken van de organisaties gaat het niet alleen om het kennis maken en 

versterken van de relatie, maar ook om het uitdragen van het gedachtegoed dat mensen 

in de participatiesamenleving meer van elkaar afhankelijk zijn enerzijds en het vergroten 

van betrokkenheid anderzijds. Het is dan niet meer zozeer de vraag of via de 

Vrijwilligerscentrale een vrijwilliger geregeld kan worden, maar hoe de organisatie zich 

verbindt met de omgeving. Aangezien een mentaliteitsverandering een proces is dat 

verschillende fasen kent, zal op dit moment ook zeker de bemiddeling van vrijwilligers op 

de traditionele manier plaatsvinden, maar uiteindelijk is het streven erop gericht een 

dynamische participatiesamenleving te creëren, waarbij de rol van de Vrijwilligerscentrale 

veel meer ondersteunend en faciliterend zal zijn aan organisaties en burgers en 

bemiddelend daar waar noodzakelijk.  

 

In het kader van de samenwerking en afstemming met derden ondersteunt Welsun een 

samenwerkingsovereenkomst met het Netwerk Informele Steun Mantelzorg. 

Initiatiefnemer van de samenwerkingsovereenkomst is het CIZOP (Centrum voor 

Informele Zorg Ondersteuning Parkstad). De andere betrokken organisaties in het 

convenant zijn Stichting Horizon, Harteklop, de Zonnebloem, Buddyzorg Limburg en 

Ruggesteun. Vroegsignalering is een onderdeel van het Netwerk, evenals het in kaart 

brengen van mogelijke blinde vlekken. Snelle doorgeleiding, korte lijnen maar ook het 

ontwikkelen van nieuwe initiatieven in gezamenlijkheid - daar waar behoefte is bij de 

burger - is uitgangspunt van de samenwerking.  

 

Een potentiële vrijwilliger kan zich via de website inschrijven en actief op zoek gaan naar 

een passende vacature. Ook kan men iedere werkdag van 9.00 tot 12.30 uur bij de 

Vrijwilligerscentrale binnenlopen voor informatie en advies of om zich in te schrijven. Bij 

een eerste inschrijving volgt altijd het gestandaardiseerde intakegesprek om talenten en 

kwaliteiten in beeld te brengen. De informatie- en adviesfunctie, signalering en 

bemiddeling zijn dicht bij elkaar georganiseerd in het laagdrempelig loket. De vrijwilligers 

voeren de taken integraal uit, waardoor er geen onnodige schakels of vertragingen 

ontstaan in het helpen van de burger met zijn vraag. 

 

Eind december 2017 waren er 4 vrijwilligers actief binnen de Vrijwilligerscentrale.  

 

De taken bestaan uit: 

- de bezetting van het loket; 

- het bezoeken van organisaties ten behoeve van vrijwilligersplekken;  

- het benaderen en bezoeken van organisaties ten behoeve van de sociale kaart van 

de gemeente (zie verderop);  

- het eerste aanspreekpunt zijn voor het wijkteam inzake vragen van burgers met 

betrekking tot zorg en welzijn;  

- het benaderen van organisaties en het inrichten van de ‘portal’ ten behoeve van 

de maatschappelijke stages; 

- het afstemmen van de vragen van vrijwilligers bij het loket met de vragen van 
burgers bij Samen Voor Elkaar.  

Signalering en informatie/advies/bemiddeling  

 

Eind september 2015 is de Vrijwilligerscentrale in wijkpunt Sunplein 19 in gebruik 

genomen. Omdat in dit wijkpunt geen wijkteam gevestigd is, functioneert het loket van 

de Vrijwilligerscentrale als eerste aanspreekpunt voor burgers die in het wijkpunt 

binnenlopen met vragen op het gebied van welzijn en zorg. De vrijwilligers verzorgen de 
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eerste informatie en leiden de vraag/cliënt door naar de voorziening in de nulde en 

eerste lijn daar waar mogelijk. 

Een toenemende vraag vanuit de wijkteams is die naar een vrijwilliger, actief in de 

thuissituatie bij mensen, ter ondersteuning van het langer zelfstandig wonen. Voor de 

Vrijwilligerscentrale is dit feitelijk een nieuwe vraag en uitdaging. Juist in de verbinding 

met Samen Voor Elkaar van het Buurt-opbouw-werk en het Ouderenwerk van Welsun 

wordt deze vraag opgepakt en uitgezet. Gelet op de gedachte van de 

participatiesamenleving en de transformatie van het sociale domein is het oppakken van 

deze vraag samen met de andere afdelingen van Welsun, maar zeker ook met externe 

partners als bijvoorbeeld CIZOP, een belangrijk speerpunt voor de Vrijwilligerscentrale in 

2017 geweest.  

In het kader van het vullen van de sociale kaart van de gemeente bezoekt de 

Vrijwilligerscentrale maatschappelijk actieve vrijwilligersorganisaties zonder professioneel 

kader - denk hierbij bijvoorbeeld aan de Zonnebloem en Harteklop - om zodoende hun 

aanbod goed in beeld te brengen. Het mes snijdt aan meerdere kanten: de sociale kaart 

wordt enerzijds gevuld, de vrijwilligersorganisaties en de Vrijwilligerscentrale leren elkaar 

anderzijds beter kennen. Hierdoor kan de dienstverlening verbeterd worden en worden 

organisaties meegenomen in de transformatiegedachte. Daarnaast kan de 

Vrijwilligerscentrale knopen en verbinden op buurtniveau met Samen Voor Elkaar en 

zodoende de sociale infrastructuur in wijken en buurten versterken.  

 

Waardering vrijwilligers: Dag van de vrijwilliger  

 

Op 7 december 2017 heeft de dag van de vrijwilliger plaatsgevonden. Jaarlijks worden 

Landgraafse vrijwilligers in het zonnetje gezet om hen te danken voor hun waardevolle 

en belangeloze inzet.  

Dit jaar heeft de vrijwilligersdag weer plaatsgevonden in Sporthal Strijthagen. Hiervoor is 

gekozen omdat deze sporthal het aantal te verwachten bezoekers beter kon faciliteren. 

De locatie Mondo Verde bleek, gezien de editie van 2016, te klein. 

De inschrijfprocedure is dit jaar aangepast. Iedere vrijwilliger kon zich alleen nog maar 

via de organisatie waarvoor hij/zij werkzaam is aanmelden. Deze organisaties ontvingen 

voorafgaand aan de feestavond een entreekaart. Deze verandering is als uitermate 

positief ervaren.  

Ook de avond zelf heeft louter positieve reacties opgeleverd. Alle vrijwilligers zijn 

tevreden naar buiten gegaan.   

 

Nieuwe huisstijl 

 

In 2016 is besloten dat de vrijwilligerscentrale zich als afdeling onder de nieuwe huisstijl 

van Welsun zou voegen. Dit heeft in 2017 niet tot problemen geleid. Men weet de weg 

naar Welsun/Vrijwilligerscentrale goed te vinden.  

 

Privacy & Freeforce 

 

Op 11 december 2017 heeft er een dataminimalisatie van het systeem Freeforce 

plaatsgevonden. Freeforce heeft de coördinator van de Vrijwilligerscentrale benaderd met 

de vraag of zij akkoord ging met de voorgestelde dataminimalisatie. Freeforce wilde deze 

handeling uitvoeren in het kader van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van 

Privacy. De coördinator heeft hier akkoord op gegeven.  

Concreet betekent dit dat dat vrijwilligers die langer dan 3 jaar inactief zijn en in de de-

actieve lijst staan, zullen worden geanonimiseerd. Let wel: hiermee verandert niets aan 

de statistieken/cijfers.  

Als een vrijwilliger 3 jaar inactief is, betekent dit dat er de laatste 3 jaar geen activiteit 

heeft plaatsgevonden in het systeem.  

Voorbeeld: een vrijwilliger is 4 jaar geleden aan de slag gegaan/gematcht bij een 

organisatie als vrijwilliger. In de tussentijd heeft deze vrijwilliger zich niet meer gemeld. 

Er zijn dus voor wat betreft zijn persoon geen acties meer ondernomen in het systeem. 
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De persoonlijke gegevens van deze persoon zijn per 11 december dus in het kader van 

de dataminimalisatie geanonimiseerd.  

 

Sociale kaart 2017 

 

In 2017 is een groot aantal activiteiten, dat voor de inwoners van Landgraaf wordt 

georganiseerd, door de Vrijwilligerscentrale opgenomen in de sociale kaart. Eén 

onderdeel betreft het verwerken van de lijsten die zijn aangeleverd door de gemeente 

Landgraaf (enkele tientallen). Verder is een groot aantal organisaties, stichtingen, 

verenigingen en dergelijke direct benaderd met de vraag of er door hen structurele 

activiteiten (op wekelijkse/tweewekelijkse/maandelijkse/tweemaandelijkse basis) worden 

georganiseerd voor de burgers in Landgraaf. Ook heeft The Move Factory een lijst 

aangeleverd waarop sport- en beweegaanbieders in de gemeente Landgraaf staan 

vermeld. De informatie van deze organisaties is door de Vrijwilligerscentrale verzameld 

via website en/of persoonlijk contact en ook deze activiteiten zijn opgenomen in de 

sociale kaart.  

 

De gemeente Landgraaf heeft eind maart de sociale kaart intern bekeken en besproken, 

waarna er nog een arbeidsintensieve aanpassingsactie is geweest. Medio 2017 zijn de 

professionals van de wijkteams gebruik gaan maken van de sociale kaart. De eerste 

bevindingen zijn positief, de professionals geven aan dat er veel informatie in staat, die 

handig in het gebruik is.  

Aan externe organisaties die verzocht hebben toegang te kunnen krijgen tot de sociale 

kaart is in overleg met de gemeente aangegeven dat dit nog niet mogelijk is. De sociale 

kaart is tot heden alleen toegankelijk via het intranet van de gemeente. Bovendien is er 

meer ‘feedback’ nodig, waardoor alle kinderziektes uit het systeem kunnen worden 

gehaald voordat de sociale kaart publiek wordt gemaakt. Om de sociale kaart extern 

open te stellen dient ook een ander systeem ontwikkeld te worden.  

 

De inhoud van de sociale kaart wordt door de Vrijwilligerscentrale continu gecheckt en 

eventuele wijzigingen of nieuwe activiteiten worden verwerkt.  

 

7.1 Kengetallen Vrijwilligerswerk 

 

Algemeen  

Op 19 april 2016 is er een gesprek geweest met 2 vertegenwoordigers van het 

Vrijwilligersplatform, de Vrijwilligerscentrale en de gemeente. In dit overleg is de 

monitoring van cijfers van de Vrijwilligerscentrale besproken. Aan de hand van dit 

overleg is een document opgesteld, dat is geaccordeerd in het overleg van het 

Vrijwilligersplatform op 18 mei 2016.  

Met betrekking tot dit document is aansluiting gezocht bij de gemeentelijke begroting, 

zodat de gegevens niet alleen bruikbaar zijn voor het platform en de Vrijwilligerscentrale, 

maar ook sturingsinformatie kan opleveren voor de gemeente zelf.  

 

Dat betekent dat uitgegaan is van de driedeling die ook in de gemeentelijke begroting 

aangehouden is:  

- Kengetallen: wat is de ontwikkeling, historisch gezien?  

- Effect-indicator: hier wordt het gerealiseerde percentage/aantal, in meerjarig 

perspectief, gemeten. 

- Prestatie-indicator: de realisatie afgezet tegen een vooraf bepaald doel. Indien 

men met een nieuwe indicator begint, wordt meestal gestart met een nul- en 
eenmeting.  

Wat wordt er gemeten?  

 

Kengetallen: 

1. aantal ingeschreven organisaties; 
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2. aantal ingeschreven vrijwilligers; 

3. aantal gemelde vacatures; 

4. aantal ‘matches’.  

 

Effect-indicatoren:  

1. percentage van de bemiddelingen van vrijwilligers naar sport en recreatie;  

2. percentage van de bemiddelingen van vrijwilligers naar zorg en welzijn.  

 

Prestatie-indicatoren:  

1. duurzame bemiddelingen (gemeten na 3 maanden) in percentage van totale 

    bemiddelingen, sport en recreatie;  

2. duurzame bemiddelingen (gemeten na 3 maanden) in percentage van totale 

    bemiddelingen, zorg en welzijn.  

 

Opmerking:  

Beschikbaarheid gegevens en evaluatie 

Het huidige systeem kan de prestatie-indicatoren in ieder geval niet leveren. Dat 

betekent dat dit apart bijgehouden dient te worden. Ook wordt nog opgemerkt dat er 

sprake kan zijn van tijdelijke klussen. Hier is feitelijk sprake van een duurzame 

bemiddeling als de klus afgemaakt is zonder dat de vrijwilliger uitgevallen is. In die 

gevallen zegt een termijn dus niets.  

 

Overzicht cijfers Vrijwilligerscentrale Welsun 

periode 1 januari t/m 31 december 2017 

Freeforce:  

Aantal ingeschreven organisaties 14 

Aantal ingeschreven vrijwilligers 126 

Aantal gemelde vacatures 82 

Aantal matches 125  

Let wel: in de carnavalsvakantie alsmede de kerstvakantie is de Vrijwilligerscentrale 

gesloten geweest. In de zomervakanties is de Vrijwilligerscentrale maar 2 ochtenden 

per week geopend geweest, te weten de dinsdag- en donderdagochtend. 

  

Excel:  

Percentage van de bemiddelingen/ 

matches van de vrijwilligers naar sport en 

recreatie 

10% 

Percentage van de bemiddelingen/ 

matches van de vrijwilligers naar zorg en 

welzijn 

90% 

  

Gematcht op basis van de 

Participatiewet*: 

 

Ja 21% 

Nee 58% 

Onbekend 21% 

  

Match nog steeds van kracht na 3 

maanden: 

 

Ja 51% 

Nee 31% 

Onbekend 18% 

Let wel: het laatste kwartaal (oktober tot en met december 2017) is niet meegenomen 

bij de berekening inzake een duurzame match. Dit omdat de 3 maanden-termijn nog 

niet verstreken is.  
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*Het percentage ‘ja’ geeft aan hoeveel mensen op basis van de Participatiewet op zoek 

zijn gegaan naar vrijwilligerswerk en door de Vrijwilligerscentrale zijn ‘gematcht’. Niet 

‘gematcht’ op basis van de Participatiewet houdt in dat deze mensen vrijwillig naar de 

Vrijwilligerscentrale zijn gekomen. 

 

Opmerking: 

In het systeem Freeforce wordt er door onbekende redenen soms een foutieve dubbele 

match gemaakt. Normaal gesproken werd dit aantal altijd handmatig bijgesteld. Dit 

vergde echter veel extra administratietijd en daarbij leidde het bijstellen van de cijfers 

vaak tot extra vragen. Vanaf 1 juli 2017 is bepaald dat dit aantal niet meer wordt 

bijgesteld en dat de foutmarge voor lief wordt genomen. 
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BIJLAGE:  
 

WELSUN: VISIE & CONTOUREN SOCIAAL DOMEIN  
 
Inleiding 
  
Sinds de overheveling van de jeugdzorg, de participatiewet en de functiebegeleiding 
van AWBZ naar Wmo (decentralisaties) van de rijksoverheid naar de gemeenten is 
er veel veranderd in het sociale domein. Een van de gedachten achter de transities 
en transformaties sociaal domein is de zoektocht naar een betaalbaar stelsel van 
zorg en welzijn. De zorgvraag stijgt elk jaar. Zonder extra inspanningen wordt de 
zorg op termijn onbetaalbaar. Door de zorg anders in te richten middels enerzijds het 
ontzorgen via de nulde en eerste lijn en anderzijds een andere inzet van vrijwilligers, 
informele zorg en door de nadruk op preventieve activiteiten, kan de druk op de zorg 
afnemen. De overtuiging dat de huidige aanpak van maatschappelijke problemen 
niet effectief en efficiënt genoeg is, maakt dat veel beleid nu integraal opgepakt gaat 
worden. Dat betekent dat er steeds minder gedacht wordt in beleid voor specifieke 
doelgroepen of gericht op bepaalde functies. 
 
Van gemeenten wordt verwacht dat zij in staat zijn de maatschappelijke 
doelstellingen achter de wettelijke taken succesvol uit te voeren. Het dient te gaan 
om een vernieuwend en innoverend ondersteuningsstelsel dat dicht bij de burger 
staat waardoor de gemeente kwalitatief betere hulp kan bieden voor minder 
middelen. Het leveren van maatwerk, het buurt/wijkgericht werken en integraal 
werken over meerdere leefdomeinen gericht op preventie en resultaat dient centraal 
te staan.  
 
Belangrijk is om de transitieprocessen met elkaar te verbinden omdat aan alle 
decentralisaties dezelfde uitgangspunten ten grondslag liggen, te weten: 

- van kansarm naar kansrijk, nadruk op eigen verantwoordelijkheid van burgers, 
op meedoen in de samenleving en op gebruikmaken van sociale netwerken, 

- dicht bij huis: ondersteuning en participatie dichter bij de burger, op lokaal 
niveau, 

- preventie in plaats van curatie: voorkomen in plaats van genezen, investeren 
in preventie, door regie en financiering in één hand te leggen.  

 
Het belang van Welzijn 
 
Welzijn is het bevorderen van sociale samenhang door te voorzien in een sociale 
infrastructuur met voldoende mogelijkheden voor opvang, ontmoeting, ontplooiing en 
ontspanning. Welzijn is ook het voorkomen en bestrijden van achterstanden en 
talenten van mensen te herkennen zodat deze verder ontwikkeld kunnen worden.  
 
Stichting Welsun Landgraaf 
 
Welsun is een instelling voor Algemeen Maatschappelijk Werk, Schuldhulpverlening, 
Maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden, Ouderenwerk, Buurt-opbouw-
jongerenwerk en Vrijwilligerswerk  in de gemeente Landgraaf. De huidige Stichting 
Welsun Landgraaf staat onder leiding van een directeur-bestuurder en kent een 
Raad van Toezicht-model conform de Governancecode van de MO-Groep (branche-
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organisatie). De instelling is het resultaat van vele fusie-, bezuinigings- en 
reorganisatietrajecten uit het verleden en kent derhalve vele directe, dan wel 
indirecte fusiepartners en rechtsvoorgangers.  
 
Het jaar 2003 was een belangrijk jaar. Najaar 2003 werd de instelling geconfronteerd 
met een ingrijpende bezuinigingstaakstelling (Ultimo Ratio) op het reguliere budget. 
Dit kwam bovenop de nasleep van de bezuinigingstaakstelling (Libra 2001). De 
instelling werd geconfronteerd met een structurele bezuiniging op het jaarlijkse 
budget van in totaal circa € 850.000,-. Dit was aanleiding om geen halve 
maatregelen te nemen maar het mes diep in de organisatie te zetten. Dit om de 
organisatie levensvatbaar en gezond te maken voor de toekomst. Zo is onder meer 
de organisatie sinds 2004 financieel gezond geworden en de personele bezetting 
afgeslankt van een vaste formatie van 41 fte (66 medewerkers) naar een vaste 
formatie van 22 fte. De reorganisatie c.q. kantelingsoperatie is in 2004 afgerond met 
een verbetertraject dat erop gericht is de instelling om te vormen tot een transparante 
en efficiënt werkende organisatie.  
 
Door ander beleid en aanpak is het negativisme omgeslagen naar positivisme. Het 
beleid en de aanpak van Welsun richtte zich op resultaatverantwoording, ambitie, 
uitdagingen en nieuwe ideeën. Met trots mag geconcludeerd worden dat de instelling 
die uitdaging naar volle tevredenheid heeft opgepakt. De organisatie van nu is totaal 
verschillend met die van vroeger, de periode voor de reorganisatie van 2004. De 
organisatie is financieel gezond mede door een bedrijfsvoering op zakelijke 
grondslag. Zo heeft onder andere de gewenste organisatiestructuur en cultuur 
binnen Welsun vorm en inhoud gekregen. Dit heeft ook zijn positieve uitwerking 
gekregen op de buitenwacht: de burger van Landgraaf, onze klanten en 
ketenpartners. Zij hebben de afgelopen jaren de kantelingsoperatie aan den lijve 
ondervonden. Welzijnsdiensten die vóór de reorganisatie onder beheer van Welsun 
vielen zijn op een andere manier en wijze vormgegeven. De welzijnsdiensten zijn niet 
verloren gegaan, maar in samenspraak met de gemeente efficiënter en effectiever 
opgepakt, al dan niet met ondersteuning van Welsun. Met name de 
gedragsverandering, gebaseerd op de Welsun-aanpak ‘voordoen, samendoen, zelf 
doen’ heeft geleid tot een mentaliteitsverandering bij de burger. Daarnaast heeft de 
personele afslanking van de instelling geleid tot een aanpak waarbij vrijwilligers een 
belangrijke rol in het productieproces van de instelling hebben gekregen. Zonder 
vrijwilligers is het bestaansrecht van Welsun inmiddels ondenkbaar.  
 
Na een periode van bezuinigen en saneren is de tijd aangebroken om te oogsten, te 
bouwen en te investeren in de toekomst. Dit kunnen we als Welsun niet zelfstandig 
maar hebben we onze omgeving: burgers, gemeente, ketenpartners en 
maatschappelijk middenveld bij nodig.   
 
Van visie naar praktijk 
 
Gezien de vele veranderingen in het sociale domein en de financiële middelen die de 
lokale overheid ter beschikking heeft is het noodzakelijk om de 
participatiesamenleving verder vorm te geven. De gemeente zal het sociale domein 
anders organiseren. Veel taken worden gedelegeerd naar het speelveld van 
enerzijds de professionele organisaties en anderzijds het maatschappelijk 
middenveld. Welsun heeft daarbij een belangrijke sleutelrol.  Er is een andere manier 
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van denken en doen noodzakelijk en wenselijk waar Welsun een sleutelpositie in kan 
vervullen. Immers Welsun heeft kennis en ervaring in de sociale infrastructuur van 
Landgraaf. Er dient met name een gedragsverandering tot stand te komen waar een 
ieder gezamenlijk de schouders onder dient te zetten en om onze samenleving 
zelfredzaam en verantwoordelijk te maken voor (zorg)vraagstukken. 
 
Het terugbrengen van verantwoordelijkheid in de samenleving is wat anders dan het 
terugtreden van Welsun als professionele organisatie. Wij blijven reguleren: om 
ruimte te scheppen waarbinnen mensen relaties kunnen aangaan en samenwerken 
en om ervoor te zorgen dat ieder de steun kan vinden om de eigen 
verantwoordelijkheden te dragen. Niet de vraag: “hoe kan Welsun uw probleem 
oplossen”? staat voorop, maar de vraag: “wat heeft men nodig om het probleem zelf 
op te kunnen lossen”?, dient centraal te staan!  
 
Deze manier van werken legt een grote nadruk op het versterken van de eigen  
kracht van burgers om de afhankelijkheid van externe hulp zoveel mogelijk te 
minimaliseren. Niet alleen de gemeente en haar ketenpartners maken een 
verandering door, ook bij burgers die hulp of zorg nodig hebben (en bij hun directe 
omgeving) dient de attitude te veranderen.  
 
Hoe doe je dat, innoveren in een sterk vergrijzende samenleving met een sterk 
terugtredende overheid en middelen?  
 

1. Binden en verbinden. Het gaat om het leggen van verbindingen tussen 
mensen. Door de individualisering van de maatschappij zijn oude natuurlijke 
verbanden nagenoeg verdwenen. Het welzijnswerk zoals we dat toepassen is 
gericht op het knopen en verbinden van problemen met oplossingen. Zwak 
met sterk, kansloos met succesvol, talent met mogelijkheden. 

 
2. Transitie en transformatie sociale domein betekent ook innoveren waarbij het 

draait om de drie kernprincipes: verbinden, integraliteit en maatwerk. Niet dat 
in het kader van de transitie/transformatie sociale domein voor oude 
vraagstukken geen oog zal zijn, integendeel. De uitdaging in het sociale 
domein daagt uit tot een ander denkkader en handelingspraktijk waarin 
problemen c.q. het zorgwekkende niet als een geïsoleerd gegeven wordt 
gezien, maar juist in verbinding wordt gebracht met mogelijkheden, met 
sociale systemen of verbanden.  

 
3. Inzet plegen voor dat deel van de burgers die met meervoudige problematiek 

te maken hebben en op meerdere fronten niet in staat zijn hun leven 
zelfstandig of met hulp van hun omgeving te organiseren. Dit is ongeveer 10 
tot 15% van de burgers. De meeste Landgravenaren hebben geen beperking 
of, als dit wel het geval is, zijn ze in staat om zelf ondersteuning te 
organiseren al dan niet met behulp van professionals.    

 
4. De eigen kracht van de burger is het uitgangspunt bij zowel preventie van 

problemen als het vroegtijdig signaleren. In plaats van een directe aanvraag in 
te dienen voor een (dure) individuele voorziening dient eerst gekeken te 
worden naar (goedkopere) alternatieven in het eigen sociaal netwerk (familie, 
buurt en wijk). Jarenlang zijn de individuele voorzieningen een gemeengoed 
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geweest wat de gemeenschap geld gekost heeft. Daarnaast is het landelijk 
beleid betreffende de definitie van “echt hulp nodig hebben” smaller gemaakt, 
onder meer door de inkrimping van de AWBZ. Door de 
participatiesamenleving waarbij ingezet wordt op collectieve arrangementen, 
vroegtijdig en preventief ingrijpen en de eigen kracht van burgers en 
gemeenschappen, ontstaan de noodzakelijke kostenbesparingen.  

 
5. De jeugd (0-23 jaar) en kansarmen verdienen hierbij onze aandacht om 

voldoende vaardigheden te verkrijgen om te participeren in de samenleving. 
Op de overige burgers zetten we ook in maar dan vooral in faciliterende zin; 
om mogelijk te maken dat mensen zelf hun zaken kunnen (blijven) regelen. 
We differentiëren dus enerzijds in burgers die zelf ondersteuning regelen en 
we faciliteren/ondersteunen eventueel via de algemene/collectieve 
voorzieningen. Anderzijds blijven we ons inzetten voor mensen die zich niet 
zelfstandig kunnen redden.  
Juist de kwetsbare groepen dienen objectief, onafhankelijk en integraal 
benaderd te worden. Vanwege de vaak complexe/meervoudige vraagstukken 
zijn (structurele) oplossingen nodig. Voor deze doelgroep dient (vraaggericht) 
maatwerk te worden geboden.  
 

Sociale infrastructuur en ontzorgen 
 
Om dit mogelijk te maken, dient Welsun een aantal zaken anders te organiseren dan 
voorheen. We zien de kwaliteit van initiatieven van burgers en van bestaande 
organisaties. Maar we denken dat we, door zaken anders te organiseren, meer 
samenhang en samenwerking voor burgers met ondersteuningsvragen kunnen 
realiseren. Daarmee komt een transformatie tot stand. 
 
Welsun heeft zich de afgelopen jaren geheroriënteerd. Activiteiten zijn beter 
afgestemd op behoeften van burgers en op het stimuleren van hun eigen initiatief en 
zelfstandigheid. Zo is verhogen van de zelfredzaamheid uitgangspunt bij Welsun, 
onder het motto van ‘voordoen, samendoen, zelf doen’.  
  
Het is belangrijk om niet alleen extra aandacht te besteden aan de individuele 
burger. Centraal dient te staan de stimulering om de individuele kanteling vanuit 
gemeentewege te ondersteunen en daadwerkelijk groepsgewijze ondersteuning te 
bieden aan burgers. Inventief wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden, waar nodig 
gefaciliteerd door professionals die niet alleen de individuele zelfredzaamheid 
ondersteunen, maar die ook samenwerken met gezamenlijke gebruikers om te 
komen tot een institutionele verankering. Zodat gebruikersinitiatieven samen met 
ketenpartners overzichtelijke (kleinschalige) projecten ontwikkelen waarmee 
inverdieneffecten bewerkstelligd worden. Door gebruikers op deelterreinen met 
elkaar in verbinding te brengen, kunnen ze elkaar versterken.  
 
Het  is van belang om zoveel mogelijk burgers en gezinnen actief te laten deelnemen 
aan de samenleving. Zelfzorgvermogen en eigen verantwoordelijkheid zijn wezenlijke 
begrippen die bijdragen om de regie over je eigen leven te (blijven) voeren. Dit 
draagt bij aan het welbevinden van je sociale omgeving.     
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Op een aantal onderdelen heeft Welsun (al) stappen gezet. Dan hebben we het over 
Welzijn Nieuwe Stijl en de invoering van SoNeStra (sociale netwerk strategieën). Het 
maatschappelijk rendement (resultaat) van voornamelijk Sonestra is de integrale 
aanpak en de nieuwe manier van werken. Maatschappelijk rendement meten en 
berekenen is op dit gebied lastig omdat je met subjectieve variabelen te maken hebt. 
Het resultaat van Sonestra valt het beste te omschrijven als: “ de eenduidige manier 
van werken levert voordelen op naar de toekomst, ook in financiële zin.”    
 
In beider visie/aanpak staat het motiveren en stimuleren van de eigen kracht en de 
integrale aanpak centraal. De neiging om de ondersteuningsvraag ‘over te nemen’ 
wordt daarbij teruggedrongen. Er komt meer focus op het versterken van de sociale 
samenhang en het bevorderen van participatie van kwetsbare groepen. Hiermee 
kunnen welzijnswerk en ondersteuning door zorgpartijen nauw op elkaar aansluiten. 
We spreken over een brede beweging in het sociaal domein. 
 
Samenvattend 
 
De samenleving dient in beginsel zelfredzaam te zijn en Welsun fungeert in haar rol 
van “knoper en verbinder” als vangnet of faciliteert daartoe. Burgers behoren 
voortdurend op hun eigen kracht en vermogen aangesproken te worden en 
gestimuleerd te worden om in beweging te komen. Deze uitdaging in het sociale 
domein daagt uit tot een ander denkkader en handelingspraktijk waarin problemen 
c.q. het zorgwekkende niet als een geïsoleerd gegeven wordt gezien, maar juist in 
verbinding wordt gebracht met mogelijkheden, met sociale systemen of verbanden. 
Objectiviteit, onafhankelijkheid en integraliteit zijn kernbegrippen welke niet uit het 
oog dienen te worden verloren. De burger dient er van uit te kunnen gaan dat de 
overheid (o.a. de gemeente) haar taken en verantwoordelijkheden zorgvuldig en 
transparant uitvoert. Men dient er eveneens van uit kunnen gaan dat de transitie en 
transformatie in het sociale domein aan de wet en regelgeving voldoet. Daardoor 
ontstaat vertrouwen. Vertrouwen dat nodig is om een succesvolle en slagvaardige 
samenwerking in het sociale domein vorm te geven. Dit is ondenkbaar zonder 
gemotiveerde, enthousiaste en vitale burgers. Zij zijn van onschatbare waarde en 
dragen bij aan de vormgeving van de maatschappij in al haar facetten. 
 
Samenwerking nulde, eerste en tweede lijn 
 
Willen we aan een toekomstbestendige Landgraafse samenleving bouwen waar 
initiatieven van burgers de ruimte krijgen en burgers die ondersteuning krijgen die ze 
daadwerkelijk nodig hebben, dan moeten we een aantal zaken anders aanpakken 
dan voorheen. Dit realiseren we niet als Welsun alleen. We doen dit samen met 
gemeente, maatschappelijk middenveld en ketenpartners (zowel de nulde, eerste en 
tweede lijn). We dienen hierin wel het initiatief (regie/aanjaagfunctie) te nemen. We 
willen de sociaal-maatschappelijke voorzieningen anders laten functioneren om deze 
meer in samenhang te laten optreden en om maatwerk te kunnen leveren.  
 
Onze activiteiten vloeien voort uit de inzichten die we hebben gekregen door onder 
andere gesprekken met burgers en maatschappelijk middenveld, maar ook met 
ketenpartners. Om deze verder vorm te geven is het eveneens belangrijk dat er een 
structurele samenwerking wordt gecreëerd met voornoemde partijen om zo 
veranderingen te bewerkstelligen. Het gaat om maatschappelijke betrokkenheid en 
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een actieve inzet. Het is dus niet (meer) vanzelfsprekend dat de overheid alles regelt 
voor mensen. Eigen initiatief en meedoen zijn belangrijke begrippen bij het tot stand 
komen van een participatiesamenleving. De rol van Welsun als “oliemannetje” hierbij 
is (erg) belangrijk. Vooral het team Buurt-opbouw-jongerenwerk, het team 
Ouderenwerk en de Vrijwilligerscentrale kennen het maatschappelijk middenveld van 
Landgraaf als geen ander. Welsun kan daardoor samenwerkingsinitiatieven 
eenvoudig oppakken, initiëren, stimuleren, aanjagen en coördineren ofwel ‘verbinden 
en verknopen’.  
 
Eenvoudige ondersteuningsvragen dienen zoveel mogelijk preventief opgevangen te 
worden door sociale netwerk/initiatieven uit de gemeenschap. Ondersteuningsvragen 
die hiermee niet kunnen worden opgelost worden opgevangen door de in de 
gemeente aanwezige algemene en collectieve voorzieningen. Informele netwerken 
van burgers onderling en toegankelijke voorzieningen zijn de basis van het lokale 
stelsel van ondersteuning. Dit wordt ook wel de nulde lijn genoemd. De schaal is die 
van de eigen wijk of buurt.  
 
Door in te zetten op een goede samenwerking bij de “satellietpunten” in de nulde en 
eerste lijn kan men preventief inzetten op zowel zorg als welzijn. Burgers van 
Landgraaf dienen gebruik te kunnen maken van de huidige algemene/collectieve 
voorzieningen (satellietpunten), zoals huiskamers, buurthuizen, scoutinggebouwen, 
schoolgebouwen, peuterspeelzalen,  etc. Daarnaast zijn in Landgraaf 4 wijkpunten 
operationeel, te weten: Heereveld, Dr. Calshof, De Dormig en Sunplein. Deze 
ontmoetingsplekken dienen hetzelfde doel. Op voornoemde plekken kunnen burgers  
ontmoeten en recreëren wat bijdraagt aan een zinvolle dagbesteding. 
Satellietpunten opereren in principe zelfstandig, maar kunnen een beroep doen op 
zowel de wijkteams van de gemeente als Welsun bij eventuele vraagstukken. Zijn de 
vraagstukken zwaarder/complexer van aard dan wordt er onafhankelijk 
doorverwezen naar de tweede lijn.  
 
Goede en betaalbare zorg dicht bij huis. Dat betekent in de nulde en eerste lijn waar 
het kan en in tweede lijn waar het moet. Naast de stimulering van eigen kracht, dient 
er ook een verschuiving plaats te vinden op het gebied van ondersteuning van de 
tweede naar de eerste en de nulde lijn, waarbij de vraagkant en de zelfredzaamheid 
van de burger centraal staan.  
Door de nulde en de eerste lijn een aparte plek te laten behouden in de 
samenwerking met tweedelijnsinstellingen, waarborg je de basis van de 
onafhankelijke en objectieve taak die deze organisaties dienen te hebben. Nulde en 
eerstelijns instellingen dienen namelijk te allen tijde onafhankelijke instellingen te 
blijven en dienen altijd objectief (voor de klant) een situatie te kunnen beoordelen, 
waarbij elke vorm van belangenverstrengeling dient te worden uitgesloten. Belangrijk 
aandachtspunt blijft de doorverwijzing/indicatiestelling naar een tweedelijnsinstelling. 
  
Uiteraard is het van belang dat er een natuurlijke doorstroming van de nulde en 
eerste lijn naar de tweede lijn dient plaats te vinden en andersom. Een goede 
samenwerking binnen de gemeente en met alle betrokken partijen in de keten van 
zorg en welzijn is essentieel om een dergelijk stelsel goed te laten functioneren. 
Objectiviteit, onafhankelijkheid en integraliteit dient voorop te staan waardoor 
vraaggericht en voor de klant maatwerk kan worden geboden. Belangrijk 
aandachtspunt blijft de waan van de dag, namelijk: het ontschotten en/of verweven 
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van de nulde en eerstelijnsorganisaties met de tweedelijnsorganisaties. De praktijk 
leert, dat samenvoeging van tweedelijnsinstellingen met nulde en 
eerstelijnsinstellingen niet vanzelfsprekend is dat het dan een algemene voorziening 
is. Integendeel, samengaan leidt nog niet tot integratie. Qua vorm lijkt het zo te zijn, 
maar inhoudelijk dienen er slagen gemaakt te worden.  
 
 
Schematisch  
 
0e lijn     1e lijnsvoorzieningen   2e lijnsvoorzieningen 
 
Onder andere: 
 
Gemeentelijk Wijkteam 
 
Burgers     Welzijnswerk/Welsun   Specialistische zorg 
 
Vrijwilligers/ Mantelzorg   Wijkpunten/Meander/Welsun  o.a.  Mondriaan  
 
Verenigingsleven/scouting, etc.  Huisartsen/psychologen  RADAR, XONAR 
 
Maatschappelijk middenveld  Clientondersteuning (o.a. MEE)  Levanto 
 
Satellietpunten(o.a. huiskamers, Molt)  Jeugdgezondheidszorg   etc,etc,etc. 
 
Onderwijs    GGD 
 
Kinderopvang/peuterwerk 

 
 
Van visie naar inrichting  
 
De transities in het sociale domein gaan niet alleen gepaard met een overheveling 
van taken. Er dient een kanteling (transformatie) plaats te vinden met als doel een 
haalbaar en betaalbaar functionerend sociaal domein in Landgraaf. Dit leidt tot een 
nieuwe (andere) rol voor zowel gemeente, ketenpartners (Welsun) als burgers (eigen 
regie/kracht).  
  
In de visie van Welsun vormen de nulde en eerstelijnsvoorzieningen de algemene 
(basis)voorzieningen in het sociale domein. Deze algemene voorzieningen bieden 
ondersteuning (preventie) en vormen een sleutelpositie om het stelsel haalbaar en 
betaalbaar te houden.   
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Schematisch figuur 1 (schets) 
1e schil: de burger, eigen kracht/regie 
2e schil: de nulde en eerstelijnsinstellingen, basisondersteuning (preventie) (lokaal) 
3e schil: de tweedelijnsinstellingen, maatwerkondersteuning (curatie) (regionaal) 
4e schil: meervoudige/complexe zorg, intramuraal (curatie) (bovenregionaal)   
 
De volgende stelregel c.q. uitgangspunt bij het afschalen dient te zijn: “in de nulde en 
eerste lijn waar het kan en in tweede lijn waar het moet”. Voorkomen in plaats van 
genezen! 
 
De gemeente en Welsun hebben een gemeenschappelijk doel maar ook duidelijk 
eigen taken en verantwoordelijkheden. Het gemeenschappelijk doel is zorgen voor 
optimale randvoorwaarden en welbevinden van de burgers. De gemeente heeft als 
taak het beleid te formuleren en als opdrachtgever de uitvoering (financieel)mogelijk 
te maken en te toetsen. Welsun dient een betrouwbare en verantwoordelijke 
leverancier van  welzijnsproducten en dienstverlening te zijn. 
 
Maatschappelijke waarde kerntaken Welsun  
 
In de missie en visie van Welsun is aangegeven dat Welsun bij wil dragen aan de 
sociale redzaamheid van mensen. Het biedt professionele hulp en ondersteuning 
aan mensen in hun directe leef- en woonomgeving. Dit wil de instelling realiseren 
door de kerntaken gedegen uit te voeren middels een efficiënte en effectieve 
dienstverlening zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen.  
 
Om inzicht te bieden in het onderscheid tussen preventie (voorkomen) of curatie 
(genezing) van een (zorg)vraagstuk is van belang om terug te gaan naar het 
ontstaan van de Wmo en navenante verantwoordelijkheden (prestatievelden) van de 
gemeente sinds 2007. De te onderscheiden negen zogenoemde prestatievelden, 
zijn: 
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Preventie 1 t/m 5: 
 

1. Sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten 
2. Preventief ondersteunen van opvoedingsproblemen 
3. Informatie, advies en cliëntondersteuning 
4. Mantelzorg en vrijwilligerswerk 
5. Bevorderen maatschappelijke participatie en zelfstandig functioneren van 

mensen met een chronische beperking of psychosociale problemen 
 
Curatie 6 t/m 9: 

 
6. Verlenen van voorzieningen aan mensen met beperkingen, chronische 

psychische problemen of psychosociale problemen 
7. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beleid ter bestrijding van 

geweld in de privé-sfeer 
8. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) 
9. Ambulante verslavingszorg 

 
De prestatievelden 1 t/m 5 hebben betrekking op de nulde en eerstelijns 
ondersteuning (algemene voorzieningen), die onder de Welzijnswet vallen.  
Vanaf prestatieveld 6 betreft het de tweedelijnsvoorzieningen. Ondersteuning met 
verwijzing en/of indicatie voor maatschappelijke ondersteuning van specifieke 
kwetsbare groepen, zoals gehandicapten, ouderen en chronische psychische 
patiënten. Dit is de Wet Voorziening Gehandicapten en de Huishoudelijke Verzorging 
uit de AWBZ.  
 
Prestatieveld 7 en 9 bestaan uit voorzieningen voor maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang en huiselijk geweld en worden bekostigd uit doeluitkeringen 
Welzijnswet voor centrumgemeenten. Prestatieveld 8 betreft de openbare geestelijke 
gezondheidszorg. 
 
De activiteiten van Welsun sluiten logisch en consequent aan op jaarverslagen van 
de instelling, waarin ook de prestatievelden van de Wmo zijn opgenomen en zijn 
vervat in bijgaande matrix inzake ons welzijnsaanbod. De jaarlijkse 
verantwoordingscyclus van inhoudelijke jaarverslagen geven een overzicht van de 
producten en diensten zoals die met de gemeente zijn overeengekomen.   
 
De kerntaken van Welsun zijn: 

- Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) 
- Schuldhulpverlening (SHV) 
- Maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden (WI) 
- Ouderenwerk (OW) 
- Buurtopbouwjongerenwerk (BOJ) 
- Vrijwilligerswerk/centrale (VWC) 

 
Het gemeenschappelijk kenmerk van zowel de reguliere kerntaken als het 
additioneel aanbod is dat deze passen in de centrale instellingsmissie van Welsun, te 
weten: 
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- Welsun is er voor alle burgers van Landgraaf, speciaal zij die zich in een 
achterstandspositie bevinden; 

- Welsun maakt gebruik van verschillen tussen mensen, zowel in de organisatie als 
bij haar klanten, vanuit de overtuiging dat diversiteit kwaliteit toevoegt; 

- Welsun biedt hulp, faciliteert, stimuleert, activeert en ondersteunt door middel van 
basisvoorzieningen, specifieke projecten en vernieuwende initiatieven; 

- Welsun daagt uit tot samenwerking om zodoende daadwerkelijk invulling te geven 
aan de invloed van burgers en tot een goede afstemming te komen met andere 
instellingen; 

- Welsun ziet haar medewerkers en vrijwilligers als meest belangrijke kapitaal voor 
de uitvoering. 

 
Omwille van de eenduidigheid wordt het welzijnsaanbod beschreven aan de hand 
van de volgende parameters: kerntaak, prestatieveld (preventief of curatief), activiteit 
en toelichting. 
 
Na de ombuigingstaakstellingen en reorganisaties van de afgelopen jaren heeft 
Welsun een bewuste keuze gemaakt voor een meer efficiënte en flexibele inzet van 
personeel.  Inhoudelijk betekent dit dat de beroepskracht zich meer en meer richt op 
de kerntaken en dat naast dit eigenlijke, agogische werk een accentverschuiving 
optreedt in de richting van het (meer) werven, begeleiden en ondersteunen van een 
vrijwilligerskader en het leren organiseren en faciliteren van doelgroepen.  
 
De manier van werken van met name het Buurtopbouwwerk (samenlevingsopbouw)  
zal door ontwikkelen (veranderen). Het leveren van maatwerk, het wijkgericht en 
integraal werken over meerdere leefdomeinen en het focussen op resultaat van de 
ondersteuning staan hierin centraal. Medewerkers worden multifunctioneel  ingezet. 
Flexibiliteit betekent ook dat deskundigheden worden gedeeld en samenhang wordt 
ontwikkeld. Dit vraagt om een andere attitude en beroepshouding die in deze tijd past 
in de nieuwe omstandigheden. Immers, de omgeving verandert, het beleid verandert, 
het werk verandert. 
  
De organisatiestructuur zal aangepast worden met als doel de opbouw van deze 
discipline zodanig te versterken zodat de doelstellingen van de instelling op de meest 
effectieve en efficiënte wijze worden gerealiseerd.  
 
 
 
Landgraaf, 11 december 2017 
 
Drs. A.E.W. van Someren 
Directeur-bestuurder Welsun 
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Tot slot: 

 

Het gaat tenslotte vooral om het motiveren en stimuleren van mensen.  

Maar het blijft uiteindelijk aankomen op de vele vrijwilligers en beroepskrachten die het 

in de praktijk brengen en uitdragen in hun dagelijkse werk. Die verdienen alle steun en 

respect! 


