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1  Inleiding 

 

Evenals voorgaande jaren ligt voor u het jaarverslag 2018 van Welsun. Het jaar 2018 

was voor Welsun een bewogen jaar. Door zowel politieke als beleidsmatige standpunten 

en besluiten is het speelveld van het sociaal domein aan veranderingen onderhevig. Dit 

heeft Welsun het afgelopen jaar aan den lijve ondervonden. Zo wordt de ambulante 

jeugdhulp en het jongerenwerk vanaf 1 januari 2019 bovenlokaal, samen met de 

gemeenten Heerlen en Voerendaal, uitgevoerd. Welsun is uiteindelijk in deze 

ontwikkeling mee moeten gaan en als laatste van de betrokken samenwerkingspartners, 

te weten: XONAR, Koraalgroep, Mondriaan, Radar, Alcander en Meander, tot de 

coöperatie JENS toegetreden. 

 

D.d. 4 september 2018 is duidelijk geworden dat de coöperatie JENS de aanbesteding 

van de basishulp jeugd in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal definitief 

gegund gekregen heeft. Sindsdien hebben de samenwerkingspartners gewerkt aan de 

opbouw van de organisatie JENS (onder andere werkprocessen; dienstverlening), zodat 

deze per 1 januari 2019 formeel van start kon gaan. Vanaf dat jaar zullen de 

ontwikkelingen die te maken hebben met jeugd en jongeren door de coöperatie JENS 

gerapporteerd worden. 

 

De toetreding was geen eigen keus van Welsun, maar in het kader van enerzijds 

uitvoering geven aan het gemeentelijk beleid en anderzijds om de werkgelegenheid te 

garanderen, heeft Welsun desalniettemin met de aanbesteding meegedaan en bij 

gunning lid geworden van de coöperatie JENS. Feit blijft immers dat het beleid door de 

gemeente wordt betaald en bepaald en dat Welsun het gemeentelijk beleid loyaal zal 

uitvoeren. Indien Welsun besloten had niet te participeren in JENS, dan zou sprake zijn 

geweest van een andere situatie - zonder Welsun - en had de organisatie geen invloed 

meer op de ontwikkelingen gehad. De andere kant van de medaille is dat Welsun als 

werkgever bezwaar aantekent tegen de subsidiekorting en de eventuele (financiële) 

consequenties die dit met zich meebrengt. 

 

Voornoemde ontwikkelingen en het gegeven dat de gemeente Landgraaf voornemens is 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de toekomst (eventueel) aan te 

besteden, doet de vraag centraal staan: “in hoeverre en in welke mate kan Welsun zich 

op basis van de feitelijke situatie profileren en positioneren in het Landgraafse sociaal 

domein“ om de ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Dikwijls is de vraag aan de 

orde gekomen in de Raad van Toezicht of het wijs en verstandig is om Welsun in een 

aanbesteding mee te nemen. Er zijn genoeg voorbeelden in het land waar bewust de 

keuze wordt gemaakt om een welzijnsinstelling buiten een aanbesteding van het sociaal 

domein te houden.  

 

Welsun richt zich op resultaatverantwoording, ambitie, uitdagingen en nieuwe ideeën. 

Met trots mag geconcludeerd worden dat de instelling ook het afgelopen jaar 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 
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belangrijke rol in het productieproces van de instelling hebben gekregen. Zonder 

vrijwilligers is het voortbestaan van Welsun ondenkbaar.  

 

Na een periode van bezuinigen en saneren is de tijd aangebroken om te oogsten, te 

bouwen en te investeren in de toekomst. Dit kan Welsun niet zelfstandig, maar daar 

heeft de organisatie de 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. Welsun blijft 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.   

 

Om de transitie en transformaties van het sociaal domein (onder andere coöperatie 

JENS) vorm te geven is Welsun in 2018 ook gestart met een werkgroep/Denktank 

waarmee de instelling de coördinatie en afstemming van beleid zo goed mogelijk wil 

laten verlopen, zodat de instelling per 1 januari 2019 klaar is voor de nieuwe 

uitdagingen. Naast medewerkers van Welsun participeerde in het begin ook de gemeente 

Landgraaf in de Denktank. Dit om de juiste koers, draagvlak en samenhang in de keten 

van het sociaal domein te bewaken. De bijeenkomsten van de Denktank vonden plaats 

onder voorzitterschap van de directeur-bestuurder van Welsun. 

 

In 2018 is de Denktank in totaal 6-maal bijeengekomen (inclusief personeelsoverleg). 

Naast een kennismakings- c.q. oriëntatiebijeenkomst is er een aantal thema’s in de 

Denktank aan de orde gekomen, te weten: 

-  het vergroten van de samenwerking en samenhang van de instellingen in het 

sociaal domein, namelijk de inhoud dient voorop te staan en niet de vorm of 

structuur en het is de bedoeling dat het voorliggend veld nauw betrokken wordt in 

de samenwerking tussen de nulde, eerste en tweede lijn; 

-  “mixgroepen”: hoe kunnen deze in het voorliggend veld gezamenlijk worden 

vormgegeven? 

 

Op financieel gebied valt op te merken dat de instelling voor het 15e jaar op rij een 

gezonde exploitatie (€ 5.719) 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. 

  

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 2018, 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 en Ouderenwerk zijn geïntegreerd en worden 

inhoudelijk aangestuurd door een leidinggevende. Sinds het jaar 2018 is de 

leidinggevende van de Vrijwilligerscentrale eveneens de leidinggevende van 

het Buurt-opbouw-jongerenwerk;  

-      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.   
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Organogram en personeelsformatie per 31 december 2018 

 

  

     
 
Raad van Toezicht 

 

                                                                       │ 
                                                                       │ 

         
Directeur-bestuurder 

             (1 fte) 

Directiesecretaris (1 fte) 
Financiële administratie/systeembeheer 
(1 fte) 
Receptie (0,53 fte)  

                                                                       │ 
                                                                       │ 

 
Aansturing door leiding- 
gevende (1 fte) 

 

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

Receptie: 0,8 fte 
Maatschappelijk Werk /  
Schuldhulpverlening / 
Ouderenwerk / 
Maatschappelijke begeleiding 
asielgerechtigden (11,07 fte)* 
 
Buurt-opbouw-jongerenwerk 
(6,07 fte)* 
 

Receptie: 0,2 fte 
Vrijwilligerscentrale (0,57 fte) 
 
Vrijwilligers (productieproces: 50 
medewerkers):  

- centrale 
- Ouderenwerk 
- Schuldhulpverlening 
- Buurt-opbouw-

jongerenwerk  
- Maatschappelijke 

begeleiding 
asielgerechtigden/WI    

 

* Dit is inclusief de additionele uitbreiding.  

 

Totaal aantal fte: 23,24 (29 medewerkers, waarvan 14 man en 15 vrouw) 

 

2.3  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  



Jaarverslag 2018 Welsun - Maatschappelijke Onderneming voor Welzijnswerk - Jaarverslag 2018 Welsun     7 
 

‘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). 

 

Tijdens de (jaarlijkse) inspectie-audit door TÜV Nederland d.d. 23 april 2018 is naar 

voren gekomen dat Welsun op hoofdlijnen haar zaken goed op orde heeft, doch dat er 

wel een afwijking is geconstateerd, te weten dat er nog geen (driejaarlijks) 

klanttevredenheidsonderzoek op instellingsniveau heeft plaatsgevonden.  

 

Dit heeft ertoe geleid dat Welsun een corrigerende maatregel heeft genomen, die erin 

bestaat dat de klanttevredenheid als vast onderdeel in de ‘plan-, do-, check- en act-

cyclus’ is opgenomen en dat er een aandachtfunctionaris is benoemd (de  

kwaliteitsmanager) die dit proces bewaakt. Dit betekent dat de verantwoording in de 

organisatie is ingericht om dit te bewaken. 

 

Welsun is in november 2018 gestart met een klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd 

door een extern bureau - Markteffect B.V. te Eindhoven -, waarbij met name het Buurt-

opbouw-jongerenwerk is gemonitord.   

  

2.4  Ziekteverzuimpercentage 

 

In 2018 bedroeg het aantal medewerkers 29 met een ziekteverzuimpercentage van 

0,1%. Het daadwerkelijke verzuimpercentage was 0,08%, met een meldingsfrequentie 

van 0,08 (data op basis van 2 ziekmeldingen, opgave arbodienst DPSO Arbozorg). De 

ziekteverzuimpercentages van de voorgaande jaren waren: 2014 (2,2%), 2015 (1,5%), 

2016 (1,9%) en 2017 (1,9%).   
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3  Dienstverlening Maatschappelijk Werk     

 

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

landelijke norm. Het afgelopen jaar zijn 13 medewerkers werkzaam geweest in de 

uitvoering van het Maatschappelijk Werk (9,35 fte, inclusief schuldhulpverlening, 

maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden en buurtbemiddeling).  

 

In 2018 heeft Welsun haar kerntaken nog op de oude voet uitgevoerd, maar met ingang 

van het jaar 2019 zal alles wat met Jeugd en Jongerenwerk te maken heeft, waaronder 

ook het Schoolmaatschappelijk Werk, in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal 

worden gefinancierd middels de coöperatie JENS.   

 

Tot de kerntaken van Welsun behoorde in 2018 het Maatschappelijk Werk, dit 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 

email te sturen 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   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. 

 

3.2   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 
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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 2 middelbare 

scholen en 9 basisscholen.  

Per 1 oktober 2017 is het SMW gestart op de basisscholen in Landgraaf, gemiddeld voor 

2 uur per school. In 2018 is het SMW basisschool uitgebreid naar gemiddeld 4 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 basis- en 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. 

 

3.3   Kind en Gezin 

 

Kind 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 Kind en Gezin gelegen in het vroegtijdig signaleren, 

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

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

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

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

heldere werkafspraken gaan partijen in Kind- 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.   

 

3.4  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 eerste lijn volgens het principe: laagdrempelig en algemeen 

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

specialistische hulp daar waar nodig.  

 

3.5   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.  
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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 

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 en vroegsignalering. 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 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.  
 

Binnen de schuldhulpverlening ziet Welsun in 2018 een aantal ontwikkelingen. De 

afgelopen jaren heeft de gemeente samen met haar uitvoerende organisaties flink 

geïnvesteerd in vroeg-signalering en samenwerking met ketenpartners. Hiermee is de rol 

en positie van Welsun als uitvoerende regisseur in het proces van schuldhulpverlening 



Jaarverslag 2018 Welsun - Maatschappelijke Onderneming voor Welzijnswerk - Jaarverslag 2018 Welsun     11 
 

versterkt. Het gevolg hiervan is echter dat de druk op de uitvoering toeneemt, door 

zowel de toename in complexiteit van de casussen alsook door de tijdsinvestering in 

samenwerking en afstemming. Tevens is de schuldhulpverlening een langdurig traject, 

een saneringstraject kan snel 5 jaar duren, waardoor de caseload van de werker 

toeneemt en nazorg en begeleiding gedurende het saneringstraject onder druk komt te 

staan. Hieronder een korte schets van de ontwikkelingen en voortgang in 2018. 

 

- Convenant voorkomen huurachterstanden en uithuiszettingen. 

Het Convenant voorkomen problematische huurachterstanden en uithuiszettingen 

d.d. 16 oktober 2014 heeft zich de afgelopen jaren dusdanig ontwikkeld dat een 

medewerker van de woningvereniging structureel twee dagdelen op locatie van 

Welsun aanwezig is. Het aantal doorgeleidingen vertoont een stijgende lijn, mede 

omdat nadrukkelijk wordt ingezet op vroeg-signalering en 

preventie/doorgeleiding. Vanaf 2019 zal Wonen Limburg aansluiten bij het 

Convenant en conform de werkwijze van het convenant doorverwijzen naar 

Welsun. 

 

- ISD-BOL. 

ISD-BOL werkt in het kader van vroeg-signalering met het zogenaamde stoplicht 

bij mensen die een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering: groen = geen 

schulden, oranje = niet-problematische schulden, rood = problematische 

schulden. In 2018 werd gewerkt met een warme overdracht van de ‘rode’  

cliënten. In het kader van vroeg-signalering en preventie zijn echter de oranje 

cliënten de meest interessante doelgroep. Mede door een verandering in 

werkproces wil ISD-BOL graag alle oranje en rode cliënten doorgeleiden naar 

Welsun. In het kader van de rolverdeling is dit ook wenselijk. 

 

- KBL. 

KBL is wekelijks met 4 dagdelen casemanagement en 2 dagdelen budgetbeheer 

aanwezig op Welsun. In het kader van de integrale aanpak wordt waar nodig zo 

vroeg als mogelijk in het proces een integrale aanpak opgestart. Daar waar een 

saneringstraject van KBL opgestart wordt - minnelijk of wettelijk - blijft Welsun 

een rol spelen in de psychosociale begeleiding, monitoring en nazorg. 

Saneringstrajecten kennen een lange doorlooptijd (tussen 3 en 5 jaar)  

 

- Vrijwilligersorganisaties Schuldhulpverlening. 

Welsun is de procesregisseur in casuïstiek inzake de betrokken 

vrijwilligersorganisaties, te weten Voedselbank, Consuminderhuis, Samen Delen, 

Vincentiusvereniging en Leergeld. Recent aangesloten organisaties zijn het 

Jeugdfonds sport en het Jeugdfonds cultuur. Burgers kunnen zich in de regel 

zelfstandig aanmelden bij de organisaties, uitgezonderd Samen Delen (alleen op 

verwijzing van de professionele organisatie).  

 

- Vrijwilligers. 

Het proces van schuldhulpverlening, zoals ingericht in Landgraaf, gaat uit van 

professionele medewerkers ondersteund door vrijwilligers. Vanaf de start in 2007 

zijn vrijwilligers altijd actief geweest in dit proces onder regie en 

eindverantwoording van Welsun. De afgelopen jaren wordt het steeds moeilijker 

om geschikte en kwalitatief voldoende onderlegde vrijwilligers te vinden. Door de 

goede economische situatie zijn in 2018 meerdere geschikte vrijwilligers 

uitgestroomd naar een betaalde baan. Een goede ontwikkeling, echter de 

inrichting van het proces met ondersteuning door voldoende vrijwilligers staat 

onder druk. Nog steeds zijn vrijwilligers actief binnen de schuldhulpverlening, 

maar een deel van het werk is terug bij de professionals van Welsun.  
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- Verwijzingen wijkteam. 

Het wijkteam doet in toenemende mate een beroep op Welsun als voorliggende, 

algemene voorziening voor ondersteuning bij financiële zelfredzaamheid. Dit is 

een prima ontwikkeling en passend binnen het beleid van de gemeente en 

Welsun. 

 

- Toegang tot voorzieningen en digitalisering. 

Voor niet-zelfredzame burgers is de toegang tot voorzieningen in combinatie met 

een verdere digitalisering van de toegang een te grote drempel om deze 

zelfstandig te nemen waardoor een toenemend beroep op Welsun wordt gedaan 

voor ondersteuning. Tevens hebben veel organisaties hun toegangsproces 

dusdanig ingericht dat zij zelf niet de aanvrager ondersteunen, maar deze naar 

Welsun verwijzen voor de ondersteuning. 

 

- Bijzondere doelgroepen. 

In toenemende mate doen bijzondere doelgroepen een beroep op de 

schuldhulpverlening en praktische ondersteuning van Welsun, te weten ex-ZZP’ers 

en personen uit Schengenlanden. Deze mensen lopen vaak vast in de wirwar van 

regels en raken de regie over hun financiën kwijt. Vaak is geen of onvoldoende 

netwerk aanwezig om op terug te vallen. 

 

- Energieleveranciers en WML. 

Met betrekking tot achterstanden bij energieleveranciers en WML wordt nu een 

passief beleid gevoerd. Mensen met een achterstand worden aangeschreven en 

men meldt zich al dan niet bij de schuldhulpverlening. Bij mensen die zich niet 

melden volgt geen vervolgactie. In 2018 zijn 296 mensen aangemeld vanuit 

energieleveranciers en 61 mensen vanuit WML.  

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.  
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Kengetallen  

 

In het verslagjaar 2018 heeft het Maatschappelijk Werk in totaal 1225 cliënten begeleid. 

Dit geeft het volgende beeld: 

 

Korte contacten    158 gemiddelde 2016-2018: 196    

 

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     120  gemiddelde 2016-2018: 105 

 

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       46 gemiddelde 2016-2018: 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                  42 gemiddelde 2016-2018: 51 

    

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           859 gemiddelde 2016-2018: 847  

 

Psychosociale begeleiding is procesmatige hulpverlening, gericht op het anders omgaan 

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

15 gesprekken per cliënt per jaar. 
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Totale instroom:        1225 gemiddelde 2016-2018: 1231      

 

De instroom in 2018 van 1225 casussen betreffen ‘eigen’ cliënten van het 

Maatschappelijk Werk.  

 

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. 

 
Organisatorisch heeft dit ertoe geleid dat de aanmeldingen in 2018 als volgt zijn 

opgepakt: 

-  een wekelijks inloopspreekuur Opvoedproblematiek; 

-  driewekelijkse inloopspreekuren Schuldhulpverlening; 

-  driewekelijkse inloopspreekuren Basisaanbod; 

-  tweewekelijks formulieren-spreekuur; 

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

werkers; wekelijks Triage-overleg met gemeente en Veilig Thuis; 

-  spreekuur op (basis)school en deelname knooppunt; 

- wekelijks spreekuur met woonconsulent HEEMwonen in het kader van het  

 Convenant voorkomen huurachterstanden en uithuiszettingen; 

- structureel overleg met ISD-BOL inzake doorgeleiding cliënten vroegsignalering 

schulden ISD-BOL.  

 

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.  
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Cijfers AMW    2016      2017 2018  

 

Schuldhulpverlening  442       536  505 (256 nieuw en 249 uit 2017) 

Huiselijk Geweld    40           33    88 (73 nieuw en 15 uit 2017)    

Opvoedproblematiek    55          110   154 (103 nieuw en 51 uit 2017) 

Basisaanbod   465          391   320 (198 nieuw en 122 uit 2017) 

Korte contacten  168          156   158 (nieuw) 

 

Totaal:    1170      1226  1225 (788 nieuw en 437 uit 2017) 

 

Inkomens- en bestedingsproblemen vormen in 2018 een grote groep cliënten. De 

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

van cliënten gedurende hun saneringstraject. Ook in 2019 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 2018 bij 

88 casussen betrokken. In het kader van het Triage-overleg vindt wekelijks 

uitvoeringsoverleg plaats tussen professionals met gemeente, Veilig Thuis 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 2018 Gemiddelde voorgaande 

3 jaren (2015-2017) 

Nieuwenhagen 389 32% 381 31% 

Schaesberg 456 37% 473 38,5%          

Ubach over Worms 380 31% 375 30,5% 

 

3.6   Maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden  

 

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 2018 bedroeg de formatie 0,67 fte (2 medewerkers).  

 

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

(landelijke) taakstelling in Landgraaf zijn komen wonen. Daarnaast bestaat de doelgroep 

uit personen die naar Nederland zijn gekomen in het kader van gezinshereniging en 

gezinsvorming. De doelgroep kenmerkt zich door grote gezinnen met minderjarige 

kinderen (50% van de instroom bestaat uit minderjarige kinderen).  

 

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. 
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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 

 

Sinds 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. De gemeente Landgraaf 

heeft 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 participatieworkshop heeft het afgelopen jaar eenmaal 

plaatsgevonden en wel op 5 oktober. Er waren 15 deelnemers uitgenodigd en 10 hebben 

er deelgenomen. Aan de gemeente is doorgegeven welke personen niet hebben 

deelgenomen. 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 is hiermee gestart en hebben 5 bijeenkomsten 

plaatsgevonden:  

- juni: GGD, Zorgsysteem en gezondheidsvaardigheden: 12 deelnemers; 

- juni: ISD-BOL, regionale arbeidsmarkt en oriëntatie op vrijwilligerswerk: 25 

deelnemers; 

- oktober: VVN, uitleg verkeersregels Nederland en praktijkvoorbeelden: 8 

deelnemers; 

- november: GGD, opvoeding: 10 deelnemers; 

- december: GGD, psycho-educatie: 14 deelnemers. 

 

In juli en december zou de workshop Werkbezoek aan regionale werkgever in 

samenwerking met ISD-BOL en MOB plaatsvinden, deze is helaas niet doorgegaan, maar 

heeft de aandacht voor 2019. 

 

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. 

  

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 



Jaarverslag 2018 Welsun - Maatschappelijke Onderneming voor Welzijnswerk - Jaarverslag 2018 Welsun     17 
 

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 2018 is naast het taalcafé in 

de bibliotheek ook een taalcafé gestart in het wijkpunt Sunplein. In eerste instantie was 

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

activiteit geworden is.  

 

Taalcursus Gravenrode/Cursisten 

In 2018 is gestart met dagelijkse taallessen van 2 uur per dag, 4 dagen per week, in de 

doorstroomlocatie Gravenrode, voorafgaand aan de start van het inburgeringstraject. 

Deelname aan deze voorbereidende taallessen is in afstemming met gemeente en ISD-

BOL verplicht gesteld. Welsun kan constateren dat door deze extra taallessen de 

statushouders beter toegerust zijn om te starten met het inburgeringstraject.  

Op 28 mei 2018 is Welsun gestart met de eerste groep. In 2018 zijn er 3 groepen die de 

taalcursus hebben gevolgd. Hieronder zijn 15 volwassenen (18+) en 8 kinderen. Eind 

2018 (november) zijn nog eens 7 volwassenen gestart. Deze groep loopt door in 2019. 

De kinderen (minimale leeftijd circa 10 jaar) hebben de taalcursus gevolgd totdat zij 

konden instromen in het basisonderwijs (Taalschool Werelddelen) of middelbare school 

(Emmacollege, Internationale SchakelKlas ISK). 

 

Kengetallen  

 

In de maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden zaten in totaal 61 personen, 

waarvan 30 ouder en 31 jonger dan 18 jaar. Het betrof 17 trajecten/huishoudens. Een 

traject kan uit meerdere personen bestaan. 

 

3.7  Buurtbemiddeling 

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de dienstverlening Buurtbemiddeling onder de 

functionele kerndiscipline van het Maatschappelijk Werk gerubriceerd. Dit enerzijds om 

de continuïteit te waarborgen en anderzijds zorgt dit voor meer stabiliteit. Zo kent het 

Maatschappelijk Werk een achterwacht en daar waar sprake is van overmachtssituaties, 

kan Welsun hier op inspelen.  

  

Doelstelling: 

- 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, 

waarin 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, 

laatstelijk door de afdeling Algemeen Maatschappelijk Werk. 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. 
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Proces: het team Buurtbemiddeling Landgraaf  

In 2018 is het team gestart met negen vrijwilligers. Wegens ziekte of andere 

omstandigheden heeft een aantal vrijwilligers aangegeven niet langer of beperkt 

inzetbaar te zijn. Gedurende het jaar zijn er twee vrijwilligers afgemeld en twee nieuwe 

bemiddelaars geworven. Welsun streeft ernaar om in 2019 weer structureel 15 actieve 

en geschoolde bemiddelaars in te kunnen zetten.  

   

Werkgroep 

De werkgroep Buurtbemiddelaars is zesmaal voor overleg bij elkaar geweest. Tijdens het 

overleg werden ervaringen rondom de bemiddelingsgesprekken uitgewisseld, werd 

kennis genomen van nieuws en ontwikkelingen inzake buurtbemiddeling, vond indien 

noodzakelijk intensieve intervisie plaats en werd ‘feedback’ gegeven over de wijze van 

werken van de bemiddelaars. 

 

Deskundigheidsbevordering 

In januari 2019 volgen drie bemiddelaars een Basistraining Buurtbemiddeling. In die 

maand volgen nog eens twee bemiddelaars een verdiepingscursus voor 

Groepsbemiddeling. Voor de verdiepingscursus Pendelbemiddeling was in 2018 helaas 

niet voldoende belangstelling.  

Besproken zal worden of deze cursus in 2019 zal worden aangeboden. 

  

In 2015 heeft Buurtbemiddeling Landgraaf een proces in gang gezet om gecertificeerd te 

worden. Zij heeft hiertoe alle bescheiden bij het landelijk bureau Centrum voor 

Criminaliteitspreventie & veiligheid ingeleverd. Deze organisatie beoordeelt de gegevens 

en kent uiteindelijk voor twee jaar de certificering toe. Sinds januari 2016 is 

Buurtbemiddeling Landgraaf officieel gecertificeerd. In januari 2018 is de hercertificering 

toegekend voor twee jaar. Er dient nu dezelfde kwaliteit geleverd te blijven worden 

betreffende registratie en uitvoering, maar ook geïnvesteerd te worden in 

deskundigheidsbevordering om het certificaat te behouden. 

 

Kengetallen 

 

Kerngetallen 

Het aantal aanmeldingen bedroeg in 2018: 56. In 2017 ging het in dezelfde periode om 

75 aanmeldingen, in 2016 om 39 aanmeldingen. 

Herkomst van de aanmeldingen:  

 

  

Woningcorporatie: 31 

Politie: 3 

Op eigen initiatief: 9 

Zelf gemeld - verwezen door gemeente: 3 

Zelf gemeld - verwezen door politie: 4 

Zelf gemeld - verwezen door woningcorporatie: 2 

Totaal: 52 

N.B. Casus aangemeld in 2017, afgesloten in 2018: 4 

 

  

  

Aard van de klacht 

 

 Geluid (muziek/personen)      31 maal 

 Overlast kinderen       10 maal 

 Overlast dieren       8 maal  

 Verstoorde relatie / pesten / treiteren    9        maal 

 Tuin / Buiten problemen      10 maal 
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 Bedreiging / Intimidatie      7 maal 

 Stankoverlast       3 maal 

 Parkeerproblemen        3 maal 

 Rommel / troep        1 maal 

 Vernielingen       3 maal 

  

N.B. De genoemde aantallen verschillen van het totaal aantal aanmeldingen, omdat één 

aanmelding meerdere klachten kan omvatten. 

   

Tijdsbesteding (bemiddelingsgesprek): 

gemiddeld 4 uur per casus. 

 

Rapportage eindresultaat over heel 2018 

(Landgraaf) 

  

Positief: informatie en advies gegeven: 2 

Opgelost na intakegesprek(ken): 5 

Opgelost na bemiddelingsgesprek: 1 

Opgelost door verhuizing: 3 

Negatief: geen oplossing: 3 

Neutraal: ongeschikt voor bemiddeling: 6 

Neutraal: in de wacht: 3 

Negatief: partij A weigert bemiddeling: 6 

Negatief: partij B weigert bemiddeling: 4 

Negatief: contactlegging onmogelijk: 6 

Positief: partij A zelf in actie: 3 

Neutraal: partij A is verwezen/ 

wil geen buurtbemiddeling: 2 

Subtotaal: 44 

  

  

Nazorg: 2 

Lopende: 5 

Openstaand: 1 

Casus aangemeld in 2017, afgesloten in 2018: 4 

Totaal: 56 

  

Opmerkingen  

 

- Het aantal zaken dat opgelost is na een bemiddelingsgesprek is relatief laag. Vaak 

zijn de conflicten al dusdanig hoog opgelopen, dat herstel van de communicatie 

tussen  partijen niet meer mogelijk is. Hier zullen in 2019 nieuwe afspraken met 

partners over gemaakt worden. HEEMwonen en Welsun zullen actief gaan inzetten 

op vroeg-signalering en doorverwijzing. 

- Ook het weigeren van medewerking door partijen is nog steeds relatief hoog, 

zowel van partij A, als B. Men geeft dikwijls aan uitgepraat te zijn en ook absoluut 

niet aan tafel te willen zitten met de andere partij. Dit heeft mede te maken met 

de late meldingen en doorverwijzingen. 

- De wachttijd is in het najaar 2018 hoger geweest. De partijen hebben soms wel 

een maand moeten wachten op de koppeling aan de bemiddelaars. Dit vanwege 

de vakantieperiode van bemiddelaars, eigen werk dat voorgaat en het feit dat het 

aantal beschikbare bemiddelaars dat kan worden ingezet, effectief, de helft is van 
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het daadwerkelijke aantal, omdat men met twee bemiddelaars naar elke casus 

gaat.  

- Uit de nazorg blijkt dat de conflicten niet altijd opgelost kunnen worden, maar de 

meewerkende partijen zeer tevreden zijn over de dienstverlening van 

Buurtbemiddeling. 

- In de rapportage van Buurtbemiddeling Landgraaf zal nog dieper op zaken worden 

ingegaan.  
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4.  Dienstverlening Ouderenwerk 

 

Deze verslagperiode zijn 2 medewerkers (1,72 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- en 85-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 190 vrijwilligers actief als bestuurslid, ondersteuning in het beheer en/of het 

organiseren van activiteiten; 72 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 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 

doorverwijzingen naar één van de 16 huiskamerprojecten, minder hoeven te worden 

verstrekt.   
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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’.  

 

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.  

 

4.4     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. 

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

binnen de huiskamerprojecten, die in 2018 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.      

 

4.5   Project Mijn Breincoach 

 

Doel van dit in 2018 gestarte project is om mensen meer bewust te maken van de relatie 

tussen leefstijl en hersengezondheid. Dit omdat dementie een toenemend probleem 

wordt, zowel landelijk als in Landgraaf, dit met name vanwege de driedubbele vergrijzing 

in deze gemeente. Hierbij richt Welsun zich met name op zelfstandig wonende senioren 

(die in aantal toenemen) en mantelzorgers.   

 

Naast hulp, informatie en advies richt Welsun zich ook op preventie als belangrijk 

onderdeel van de aanpak: er is immers geen medicijn tegen dementie, het is immers niet 

te genezen, maar wel te voorkomen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de kans op 

dementie met 35% kan worden verminderd door een gezonde levensstijl. Door meer te 

bewegen, gezonde voeding en nieuwsgierig te blijven (actieve levensstijl) verklein je de 

kans deze ziekte te ontwikkelen. Daarom heeft Welsun meegewerkt aan het project Mijn 

Breincoach, met als titel: het medicijn ben je zelf.   

Het project is opgezet  in samenwerking met het Alzheimer-centrum Limburg 

(Universiteit Maastricht), gesteund door de provincie Limburg. In 2018 vonden minimaal 

1 à 2 activiteiten per maand plaats in verschillende locaties binnen de wijk Schaesberg, 

waaronder huiskamerprojecten en wijkpunten waarbij ook verbindingen werden gelegd 

met de bibliotheek en Omroep Landgraaf.  

Het project werd afgesloten met een conferentie in het Provinciehuis, waarbij de 

wijkgerichte aanpak binnen Landgraaf als zeer doeltreffend werd geprezen.    

Nu het provinciale project is afgesloten, wil Welsun binnen Landgraaf een aparte 

werkgroep samenstellen om aandacht voor dementie te blijven vragen.  

 

4.6   Project Meer bewegen/valpreventie 

 

De regio Parkstad scoort hoog op het gebied van ongezonde voeding en overgewicht. 

Ook is gebleken dat mensen te weinig bewegen. Om dit aan te pakken heeft Welsun het 

project Meer bewegen/valpreventie geïnitieerd. Hierbij stimuleert Welsun dat er binnen 

de huiskamerprojecten meer bewegingsactiviteiten worden georganiseerd, zoals Tai Chi 

en line dance en wandelgroepen. Daarnaast heeft eind 2018 in samenwerking met 

wijkpunt de Dormig, fysiotherapie Schaesberg en diverse organisaties en verenigingen 

een grote bewegingsmanifestatie plaatsgevonden, om meer aandacht te vragen voor het 

belang van meer bewegen en valpreventie.  

 

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. 
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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. 

 

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 

 

Ouderenadvisering: 

 

Vrijwillige ouderenadviseurs: 

 

- aantal personen één of meerdere keren bezocht: 75-jarigen:  120 personen 

                                                                          85-jarigen:   50  personen. 

Huiskamerprojecten:  

 

- Aantal huiskamerprojecten: 16.  

- Aantal leden: 1.057, waarvan de grootste groep de categorie 75 t/m 84 jaar is,   

  gevolgd door de categorie 65 t/m 74 jaar.  

- Aantal bestuursleden: 72. 

- Aantal overige vrijwilligers: 118, in totaal 190 vrijwilligers. 

- Aantal gebruikers: 85.216. 

- Aantal vaste wekelijkse activiteiten: 86. 

- Aantal overige activiteiten: 150. 

 

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

jaar.  

 

Project Gezamenlijk Eten: 

 

- Open Tafel Project: in totaal 7 vrijwilligers zorgden ervoor dat binnen dit project 

  wekelijks 40 maaltijden werden verstrekt.  

- Bestaande eetprojecten: dit jaar namen in totaal circa 3.000 mensen aan deze activiteit 

  deel. In totaal 30 vrijwilligers zorgden voor de organisatie en het goede verloop van  

  deze activiteit. 
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Project Vereenzaming: 

 

- 3 themabijeenkomsten binnen huiskamerproject Oase, Salesianenhof en Onger Os,  

  waarmee 83 mensen werden bereikt. 

 

Project Mijn Breincoach: 

 

- Slot Schaesberg: 39 deelnemers 

- Huiskamerproject Onger Os: 45 deelnemers 

- Wijkpunt de Dormig: 75 deelnemers 

- Huiskamerproject A Gen Bruk: 42 deelnemers 

- Wijkpunt dr. Calshof: 29 deelnemers 

- Afsluiting Burgerhoes: 80 deelnemers, 

totaal 310 deelnemers. 

 

Project Meer bewegen/valpreventie: 

 

120 deelnemers aan de beweegmanifestatie in wijkpunt de Dormig.  

    

Administratieve ondersteuning: 

 

- Thuisadministratie: 

  32 personen worden regelmatig door 4 vrijwilligers bezocht. 

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

  200 ouderen hebben gebruikgemaakt van deze voorziening. 

- Belastingservice: 

  8 vrijwillige belastingadviseurs hebben 500 belastingaangiftes 2018 ingevuld. Ook zijn 

  er 15 personen geholpen met naheffingen van de Duitse belastingdienst. 

 

Telefooncirkel: 

 

- 4 personen, zij werken volledig zelfstandig.  

 

Dienstverlening:  

 

- 103 casussen; 

- 50 korte contacten.  

 

Multidisciplinair overleg: 

 

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

 

In 2018 heeft het Buurt-opbouw-jongerenwerk 7 medewerkers (6,07 fte) ter beschikking 

gehad.  

 

Veranderende positie 

Welsun vindt het van belang dat het team Buurt-opbouw-jongerenwerk zich goed 

positioneert en legitimeert in het sociaal domein. Dat betekent dat de inzet van het team 

gebaseerd moet zijn op heldere uitgangspunten, effectieve werkwijzen en duidelijk 

geformuleerde kaders. Juist nu het sociaal domein volop aan het veranderen is, 

verschillende partijen zich aan het beraden zijn over hun positie binnen dit domein, is het 

extra van belang dat je weet waar je als team voor staat en hoe je dat het beste kunt 

bereiken. Het team moet kunnen uitleggen waarom zij van meerwaarde zijn voor de 

samenleving: aan hun opdrachtgever, de gemeente, aan externe partners in het 

werkveld en uiteraard aan de bewoners van Landgraaf zelf. 

 

De drie waarden 

Het vak sociaal werk wordt gekenmerkt door haar eigen ontstaansgeschiedenis, 

professionele referentiekaders en doelstellingen. Hieruit komen de zogenaamde ‘wortels’ 

of basisuitgangspunten van het sociaal werk voort. Van oudsher is het streven naar 

sociale rechtvaardigheid voor iedereen een belangrijk beginsel van het sociaal werk.  

Drie belangrijke waarden die door het team Buurt-opbouw-jongerenwerk worden 

onderstreept zijn: 

- niemand wordt buitengesloten: sociale inclusie; 

- iedereen is gelijk of gelijkgesteld: sociale gelijkheid; 

- een ieder is verbonden met en/of ingebed in de samenleving: sociale cohesie. 

 

De landschapskenmerken 

Landgraaf telt zo’n 37.000 inwoners, deze zijn overwegend autochtoon. Slechts een 

gering percentage heeft een westerse (18,8) of niet-westerse (4,2 %) 

migratieachtergrond. De leeftijdscategorie 45-65 jaar is met 35,5% het meest 

vertegenwoordigd in Landgraaf, opgevolgd door 65 jaar en ouder (23%). De jongere 

generaties (0-24 jaar) zijn met 24,7 % ondervertegenwoordigd. Op basis van deze cijfers 

kan gesproken worden van een toenemende vergrijzing en ontgroening.  

De sociaal economische status (SES) van Landgraaf is gemiddeld tot midden laag. Dit 

brengt een lagere levensverwachting met zich mee en meer gezondheidsrisico’s als 

gevolg van minder gunstige woon- en werkomstandigheden en/of ongezondere leefstijl.  

Landgraaf wordt opgedeeld in drie wijken, te weten; Schaesberg, Nieuwenhagen en 

Ubach over Worms, die alle drie weer zijn opgebouwd uit verschillende buurten. Het werk 

van het Buurt-opbouw-jongerenwerk is vertegenwoordigd in alle drie de wijken. 

In de wijken worden zij geconfronteerd met vraagstukken die betrekking hebben op 

leefbaarheid en veiligheid, maar ook op laaggeletterdheid, generatie-armoede, 

werkeloosheid en vereenzaming. Het thema eenzaamheid is niet voorbehouden aan een 

specifieke generatie. Deze vraagstukken kennen een toenemende complexiteit en kunnen 

niet los gezien worden van de historische, economische, sociale en politieke context van 

Landgraaf.  

 

Het Buurt-opbouw-jongerenwerk is divers van samenstelling en wordt gekenmerkt door 

verschillende opleidingsachtergronden. Deze diversiteit ervaart het Buurt-opbouw-

jongerenwerk als een verbindende kracht omdat zij daarmee een brede ervarings- en 

kennisbasis in huis heeft en de teamleden van elkaars expertise kunnen leren en 

profiteren. Het team heeft deskundigheid opgebouwd ten aanzien van 

gebiedsgericht/wijkgericht werken, kinder-, jeugd- en jongerenwerk en het 

buurtopbouwwerk. Binnen het team is specifieke kennis aanwezig van projectmatig 

werken, GGZ-problematiek, talentontwikkeling, emancipatie en empowerment, 

pedagogisch en agogisch handelen. Doordat het team van oudsher zijn basis in de wijk 

heeft, heeft men de wijken en haar inwoners van binnenuit leren kennen. 
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De identiteitskenmerken van het vak 

De werkzaamheden van het Buurt-opbouw-jongerenwerk zijn per definitie verbonden aan 

de context waarbinnen de sociale en/of maatschappelijke vragen zich manifesteren. Door 

de tijd heen zijn deze vraagstukken vele malen complexer geworden. 

Het team Buurt-opbouw-jongerenwerk legt de verbinding tussen het belang van de 

gemeenschap en het individuele handelen van mensen. Dat betekent dat zij zich vooral 

richten op collectieve processen, maar tegelijkertijd oog hebben voor individuele vragen 

en noden. Het werk staat daarmee niet alleen ten dienste van individuen maar juist ook 

van de samenleving.  

Het Buurt-opbouw-jongerenwerk zich richt op het sociaal functioneren van mensen en de 

door hen ervaren sociale kwaliteit van leven, maar ook vorm geeft aan het bestaan van 

mensen, de sociaal-culturele dimensie van het werk/vak. 

Het Buurt-opbouw-jongerenwerk richt zich op alle inwoners van Landgraaf. Het werkt 

voor en met alle leeftijdsgroepen, met uiteenlopende sociale en/of etnische 

achtergronden, al actief of (nog) niet actief, vitaal of met een bepaalde mate van 

kwetsbaarheid. Het werkt samen met vrijwilligers, mantelzorgers en 

ervaringsdeskundigen. 

Het Buurt-opbouw-jongerenwerk benoemt specifiek het ‘leeraspect’ van haar 

werkzaamheden. ‘Mensen leren het zelf te doen’ is leidend (voordoen, samendoen, zelf 

doen).  

 

De leefwereld  

Het Buurt-opbouw-jongerenwerk ziet de leefwereld als het centrale speelveld van haar 

werkzaamheden. Dat betekent dat zij de wijze waarop mensen in hun dagelijks leven 

nieuwe relaties, nieuwe betekenissen en ook nieuwe machtsverhoudingen en 

ongelijkheden creëren, centraal stelt. Dit onderscheidt het Buurt-opbouw-jongerenwerk 

van andere professionals in de wijk. 

Doordat het Buurt-opbouw-jongerenwerk zich beweegt in de leefwereld van de bewoners 

van Landgraaf kan het heel gemakkelijk reageren op signalen en vragen uit de 

samenleving. De contacten zijn informeel en laagdrempelig. Omdat de meeste leden van 

het team bekend zijn met de inwoners en informele en formele netwerken, zijn 

ingewikkelde procedures niet nodig en kunnen ze snel reageren en schakelen. Kortom, 

het Buurt-opbouw-jongerenwerk beschikt over korte lijnen in de wijken. 

 

Signaleren en schakelen 

Het Buurt-opbouw-jongerenwerk heeft een brugfunctie tussen de leefwereld van de 

bewoners en de systeemwereld van politici en beleidsmakers, derhalve zijn signaleren en 

schakelen een wezenlijk onderdeel van het vak. Het is van belang dat het Buurt-opbouw-

jongerenwerk signalen doorspeelt met het oog op het welzijn van de bewoners. Signalen 

die leiden tot een collectieve aanpak voor bijvoorbeeld laaggeletterden. Maar ook 

signalen als gevolg van beleidsmatige ontwikkelingen, waardoor het welzijn van sommige 

groepen in de Landgraafse samenleving in het gedrang komt. Het Buurt-opbouw-

jongerenwerk stelt zich op als zogenaamde ‘beleidslerende professionals’. Zij vervullen 

een vertalende functie van hoe beleidsmaatregelen uitpakken in het leven van alledag en 

kunnen dit illustreren aan de hand van concrete verhalen. Indien nodig stellen zij beleid 

ter discussie, om zodoende de leefsituatie te veranderen/verbeteren.   

 

De kernopgaven voor het Buurt-opbouw-jongerenwerk 

 

De mensvisie 

Het Buurt-opbouw-jongerenwerk ziet de bewoners van Landgraaf als volwaardige burgers 

en mensen met mogelijkheden. Daarvoor dient iedereen gelijke kansen te krijgen om tot 

ontwikkeling te komen en zich te kunnen ontplooien. Mensen moeten gehoord, gezien, 

erkend en gerespecteerd worden, zodat zij op eigen wijze van betekenis kunnen zijn. 

Eigenaarschap, eigen behoeftes, talenten en mogelijkheden en gepastheid, dat wil 

zeggen passend bij de persoon en zijn of haar specifieke context, vormen daarbij het 

uitgangspunt voor het Buurt-opbouw-jongerenwerk. Dit sluit aan, daagt uit en rust 
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mensen toe om zelf de draad/regie op te pakken. Het toerusten wordt gezien als een 

geduldig proces van organiseren, manoeuvreren, balanceren en incasseren. Dit sluit aan 

bij de leidraad van Welsun: voordoen, samendoen en zelf doen. 

 

De opdracht 

Gebaseerd op de beschrijving van de identiteitswerkzaamheden van het Buurt-opbouw-

jongerenwerk draagt dit bij aan: 

- het versterken van buurtleven, buurteconomie en lokale democratie; 

- het versterken van zelf organiserend, zelf zorgend en ondernemend vermogen; 

- collectieve actie, door het activeren van groepen in de samenleving om 

gezamenlijk verandering aan te brengen in de eigen levenssituatie; 

- het veranderen van beleid en wetgeving vanuit signalen uit de samenleving. 

 

De Buurt-opbouw-werkers werken gebiedsgericht, maar ook gebied overstijgend, aan 

deze opdracht. In de wijken wordt samengewerkt met de daar aanwezige informele en 

formele structuren. Oftewel, de bewoners van de wijken, de door de bewoners 

gecreëerde netwerken, gemeenschappen en voorzieningen. 

Hun werk is proactief van karakter, waarbij nadrukkelijk de samenwerking met andere 

partijen wordt gezocht.  

 

De kerntaken 

Zoals al eerder beschreven, werkt het Buurt-opbouw-jongerenwerk zowel groepsgericht 

als individueel, met zowel informele als formele structuren en is het werk sterk 

verbonden met de context. Het werk wordt verricht met het oog op belanghebbenden, in 

contact met betrokkenen en te midden van een veelheid van belangen, die mogelijk 

strijdig met elkaar zijn. 

Er zijn 3 hoofdtaken voor samenlevingsopbouw, die ook voor het Buurt-opbouw-

jongerenwerk van toepassing zijn, te weten: 

- beschermen, versterken, stem geven aan en verheffen van groepen in een 

kwetsbare positie; 

- initiëren, stimuleren en ondersteunen van actieve betrokkenheid van burgers om 

vorm te geven aan een verbeterde kwaliteit van leven en de directe leefomgeving; 

- verbinden, sturen en beïnvloeden van zowel burgers onderling, als van de 

institutionele omgeving. De interventies zijn gericht op het gedrag van mensen en 

op de verbetering van de wederzijdse relatie van burgers met organisaties en 

instanties. 

 

Deze hoofdtaken kunnen in 3 handelingskaders worden onderverdeeld, te weten 

agogisch (1), ondernemend (2) en beroepsmatig (3) handelen.  

 

De eerste taak is gericht op het beschermen en versterken van de betrokkenheid van 

burgers en de hieraan gekoppelde taken zoals de samenwerking met betrokken partijen 

en maatschappelijke organisaties. Dit is benoemd als het agogisch handelen.  

De tweede taak is gericht op de organisatorische verbanden en de organisatie van 

waaruit samenlevingsopbouw opereert, het ondernemend handelen.  

De derde taak betreft het beroepsmatig handelen, de (door)ontwikkeling van de eigen 

professionaliteit, door deskundigheidsbevordering, intervisie en reflectie. 

 

1. Agogisch handelen  

 

Verkennen/onderzoeken/analyseren 

- Het op dialogische wijze onderzoeken van de leefwereld van individuen en de 

maatschappelijke context. 

 

Om agogisch te kunnen handelen, vertrekkend vanuit de leefwereld in een steeds 

complexer wordende samenleving, oriënteert het Buurt-opbouw-jongerenwerk zich op de 

situatie waarbinnen het handelen zich afspeelt. Deze oriëntatie brengt zowel de 
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betrokken mensen, organisaties als de maatschappelijke context in beeld. Dit vraagt om 

dialogisch onderzoek naar en analyse van de maatschappelijke verhoudingen en de 

leefwereld. Dat betekent dat de medewerkers van het Buurt-opbouw-jongerenwerk 

moeten kunnen analyseren, schakelen en reflecteren op de verschillende perspectieven 

die een rol spelen binnen het sociaal domein en de maatschappelijke uitdagingen waar zij 

voor staan.  

 

Contact leggen, activeren en ondersteunen 

- Present zijn en contacten leggen, het benaderen van individuen en hun sociale 

context en zelf benaderbaar zijn. 

- Het bieden van veiligheid, het confronteren of stimuleren van mensen om te 

kunnen leren op basis van verlangens en belangen. 

- Ondersteunen: van groepen burgers. 

- Uitgaan van gepastheid. 

 

Het Buurt-opbouw-jongerenwerk werkt vanuit presentie, legt laagdrempelig contact, 

activeert, coacht en ondersteunt individuen, groepen, organisaties en gemeenschappen, 

om zodoende aan te zetten tot samenleven, tot leren, samenwerking en sociale en/of 

maatschappelijke participatie. Het Buurt-opbouw-jongerenwerk sluit daarbij aan bij de 

leefwereld van mensen, gemeenschappen en organisaties. 

 

Arrangeren* en ontwikkelen  

- Het Buurt-opbouw-jongerenwerk signaleert en herkent kansen, talenten en 

nieuwe trends en ontwikkelingen in de lokale samenleving. 

- Het Buurt-opbouw-jongerenwerk realiseert in dialoog met mensen/partijen 

activiteiten tegemoetkomend aan verlangens en vragen van individuen, 

netwerken, gemeenschappen en organisaties. 

- Het Buurt-opbouw-jongerenwerk arrangeert ontmoetingsmogelijkheden voor 

individuen, groepen, gemeenschappen en organisaties. 

- het Buurt-opbouw-jongerenwerk werkt op maat, aansluitend op behoeftes en 

vragen. 

* Arrangeren heeft de voorkeur boven faciliteren, omdat het niet sec gaat om het 

faciliteren in de zin van het bieden van accommodatie, informatie en administratieve 

ondersteuning, maar ook om het mogelijk maken van ontmoeten waardoor er synergie 

kan ontstaan tussen partijen die elkaar kunnen versterken maar elkaar nog niet in het 

vizier hebben.  

 

Het Buurt-opbouw-jongerenwerk bedenkt in samenspraak en co-creëert samen met 

mensen en andere betrokken partijen manieren waarop zij elkaar laagdrempelig kunnen 

ontmoeten en/of samenkomen. Het betreft informele activiteiten op sociaal-cultureel 

vlak, het gaat om het versterken van het sociale weefsel van de 

gemeenschap/samenleving en het vergroten van de leefbaarheid. Hierbij heeft 

samenlevingsopbouw aandacht voor alle mensen, maar specifiek voor mensen in een 

kwetsbare positie. Maar het Buurt-opbouw-jongerenwerk is ook gericht op het leren, het 

opbouwen en onderhouden van sociale netwerken en vormen van informele steun. 

 

Netwerken, bemiddelen en verbinden 

- Holistische benadering en aanpak; kijkend vanuit een breed perspectief naar de 

factoren die van invloed kunnen zijn, zowel op individueel, als op omgevings- en 

gemeenschapsniveau. 

- Het Buurt-opbouw-jongerenwerk bevordert dat burgers, instellingen, ondernemers 

en beleid zich actief inzetten voor het versterken van het sociale weefsel in de 

wijk/samenleving. 

- Het Buurt-opbouw-jongerenwerk bemiddelt tussen individuen, groepen, 

gemeenschappen, ondernemers, organisaties en beleid. 
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- Het Buurt-opbouw-jongerenwerk legt wederkerig verbindingen tussen burgers 

onderling, burgers en organisaties, burgers en overheid, organisaties onderling en 

organisaties en overheid. 

 

Het Buurt-opbouw-jongerenwerk is vooral gericht op collectieve activering en verbindt 

collectieve en individuele aanpakken met elkaar, waarbij actuele sociale en lokale kennis 

een voorwaarde is om te kunnen handelen. 

 

2. Ondernemend handelen 

 

Het ondernemend handelen vervult een sleutelrol bij het realiseren van concrete acties, 

vernieuwende ideeën en initiatieven, het realiseren van nieuwe samenwerkingsverbanden 

en het aanboren van nieuwe bronnen.  

 

Organisatie 

- Het organiseren van (inter)disciplinaire samenwerking, ook binnen Welsun. 

- Het vertegenwoordigen van de organisatie en het beleid van Welsun in het  

 werkveld. 

- het wederkerig verbinden tussen burgers, collega’s, organisaties en overheid. 

- Het inbrengen van kennis en ervaring ten behoeve van collegiaal overleg. 

- Het overbrengen van kennis en ervaring richting nieuwe collega’s, stagiaires en 

vrijwilligers (zowel binnen als buiten het eigen team). 

- Rapporteren en evalueren.  

 

Het Buurt-opbouw-jongerenwerk levert zowel een praktische als organisatorische 

bijdrage aan de eigen organisatie. Het is van belang dat signalen vanuit het werkveld de 

organisatie bereiken en dat ontwikkelingen binnen de eigen organisatie worden 

gecommuniceerd en uitgedragen.  

De rol van verbinder geldt ook voor de aanwezige disciplines binnen de organisatie. 

Het Buurt-opbouw-jongerenwerk werkt zowel interdisciplinair als interprofessioneel 

samen met partijen binnen en buiten het sociaal domein.  

 

5.1   Project Landgraaf Verbindt (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 sociaal 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  

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

 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 te laten 

voortbestaan.    

Proces  

 

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

van verschillende netwerken, is er een werkgroep opgezet met The Move Factory, SMK, 
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Vrije Academie 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 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 ook 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. 

 

Netwerkbijeenkomsten 

In 2018 zijn er verschillende netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze 

bijeenkomsten stond 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.  

Op 1 februari 2018 heeft de eerste grote netwerkbijeenkomst plaatsgevonden. Deze 

netwerkbijeenkomst stond in het teken van ontmoetingen tussen voornamelijk 

professionele organisaties. Door middel van ‘speeddaten’ is er kennisgemaakt en kennis 

gedeeld.  

 

Op 16 mei 2018 heeft de tweede grote netwerkbijeenkomst plaatsgevonden. Zowel 

professionele organisaties als vrijwilligersorganisaties waren voor deze bijeenkomst 

uitgenodigd. De bijeenkomst stond wederom in het teken van samenwerking, waarbij 

ontmoeting en kennisuitwisseling centraal stonden.   

Tijdens deze bijeenkomst is er gekozen voor een opzet om partijen in groepen bij elkaar 

te zetten en kennis te laten uitwisselen.   

 

Op 25 oktober en 8 november 2018 zijn Mix- and Match-bijeenkomsten georganiseerd in 

wijkpunt dr. Calshof. Voor deze bijeenkomsten zijn partijen (voornamelijk verenigingen) 

uit Schaesberg uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomsten was om kennis met elkaar 

te maken, ideeën uit te wisselen en concrete plannen te maken voor de start van 

samenwerkingsverbanden. 

 

In 2018 hebben meerdere partijen deelgenomen aan de netwerkbijeenkomsten. Vanuit 

de gevraagde ‘feedback’ geeft het merendeel van de partijen aan de bijeenkomsten 

waardevol te vinden. Verschillende partijen hebben nieuwe contacten gelegd en geven 

aan nieuwe verbindingen te hebben gelegd binnen de Landgraafse gemeenschap. De 

grotere netwerkbijeenkomsten, die plaats hebben gevonden in het Burgerhoes, zijn 

vooral gericht geweest op ontmoeting en kennisuitwisseling. De andere 

netwerkbijeenkomsten, gericht op een kern, zijn gericht geweest op het concreet maken 

van ideeën en plannen.   

 

Onderstaand volgt een aantal aandachtspunten die meegenomen worden in het vervolg 

van dit project:  

 

- aansluiten bij bestaande projecten. Er zal vaker aangesloten worden bij bestaande 

projecten. Vanuit bestaande projecten kan vernieuwing gerealiseerd worden door 

nieuwe partijen toe te voegen; 

- kleinere netwerkbijeenkomsten. Na het succes van de netwerkbijeenkomsten in 

het wijkpunt dr. Calshof zullen er op structurele basis nieuwe bijeenkomsten 

worden georganiseerd;   

- meer aandacht voor het bewustwordingsproces en het leggen van verbindingen en 

samenwerking, dan het verkrijgen van subsidie.  
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Vervolg project  

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. 

  

Om dit proces meer zichtbaar te maken is er besloten om een logo te ontwerpen en de 

naam van het project aan te passen. Het project heeft de naam gekregen ‘Landgraaf 

Verbindt’.  

 

Om het doel van het project goed voor ogen te houden is het in de toekomst belangrijk 

dat de communicatie vooral gericht is op samenwerking en het creëren van het 

bewustwordingsproces bij verenigingen en organisaties. Hierbij zal er geïnvesteerd 

moeten worden op het naar buiten brengen van ‘good practice’-voorbeelden, 

‘storytelling’, interviews en eventueel ‘blogs/vlogs’. Het is van belang dat de 

communicatie in grote lijnen verspreid wordt over Landgraaf. Hiervoor kunnen 

verschillende kanalen gebruikt worden (denk aan de ‘social’ media, websites, flyers). 

Welsun, de leden van de regiegroep en de werkgroep kunnen door persoonlijke 

benadering verbindingen leggen en mensen op de hoogte brengen van het project.  

Het is hierbij van belang dat de nadruk wordt gelegd op samenwerking en niet op het 

krijgen van subsidie.  

 

Onderstaand een aantal punten die het komend jaar worden opgepakt rondom de 

communicatie:  

- ontwikkelen van een logo;  

- promotiemateriaal/flyer ontwikkelen;   

- website met betrokkenheid van verschillende partners;  

- ‘storytelling’ via Omroep Landgraaf en de ‘social’ media;   

- verdiepen in ontwikkelingen rondom nieuwe ‘social’ media en hier gebruik van 

maken;   

- promotiestand op verschillende evenementen;   

- persberichten;   

- creëren van paraplufunctie/aansluiten bij bestaande projecten; 

- informatie verspreiden over activiteiten (waarin het samenwerkingsaspect wordt 

benoemd); 

- gebruik maken van de sociale kaart; 

- de werkgroep uitbreiden met Omroep Landgraaf. 

 

Onderstaand de thema’s en projecten waar Landgraaf Verbindt zich het afgelopen jaar bij 

aangesloten heeft: 

- Eenzaamheid;  

- Laaggeletterdheid en armoede; 

- ‘We zijn zelf het medicijn’; 

- Gezondheidsmarkt (gezond Nieuwenhagen); 

- Avondvierdaagse; 

- CLICK; 

- Sport- en cultuurdag.  

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: 
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- 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 Buurt-opbouwwerk 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. In het jaar 2018 ging het bij deze activiteiten onder meer om de mandala- 

en welfaregroep, huiskamerproject, Taalcafé, WI, workshops rondom integratie, gebruik 

keuken en diverse wijkactiviteiten. 

 

Wijkpunt Sunplein 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 2018 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 

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 een mandalagroep actief, bestaande uit een vaste 

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



Jaarverslag 2018 Welsun - Maatschappelijke Onderneming voor Welzijnswerk - Jaarverslag 2018 Welsun     35 
 

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 sinds 1 juli 2017 elders onderdak gevonden heeft, is er weer 

ruimte om andere activiteiten te organiseren binnen het wijkpunt Sunplein. 

  

Medio 2018 is in het wijkpunt Sunplein een nieuwe keuken gerealiseerd 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. Zoals in 3.6 is vermeld, is 

in 2018 in het wijkpunt Sunplein gestart met een taalcafé, in eerste instantie 

maandelijks, doch wegens succes daarna wekelijks.  

 

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 2018 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 heeft zich in 2018 onder andere gefocust op bekendheid in 

andere wijken.  

 

In wijkpunt de Dormig hebben buurtgerichte activiteiten plaatsgevonden, waarbij 6 

vrijwilligers betrokken waren. Het ging hierbij om 2 Tai Chi-groepen (30 deelnemers), 1 

wandel- en ‘rollator’-groep (24), een maandelijkse burentref (60) en de lente- en 

herfstbeurs (150).  

 

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. Deze samenwerking is 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 

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. 
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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 2018 heeft het ambulant Jongerenwerk vele verschillende locaties in Landgraaf 

gemonitord en contact gehad met 1 vaste groep en diverse subgroepen op straat. Dat 

jaar 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 

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.  
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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.  

 

Ook in het jaar 2018 waren er in Landgraaf 3 jongerenhomes, te weten Basement (Ubach 

over Worms/Abdissenbosch), De Molt (Schaesberg-Kakert) en Heigank (Nieuwenhagen), 

maar hier waren dit jaar geen jongerengroepen aanwezig. Enerzijds omdat hier geen 

behoefte aan bestond en anderzijds heeft het jongerenwerk van Welsun zich met name 

gericht op de inzet op straat (ambulant jongerenwerk) en ondersteuning verleend aan de 

kinderclubs. Het jongerenhome Heigank is sinds 2017 niet meer als zodanig in gebruik en 

uiteindelijk eind 2018 definitief gesloten. 
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In augustus 2018 is bij Welsun een nieuwe (ambulante) jongerenwerker gestart. Deze 

jongerenwerker richtte zich met de ambulante rondes op straat en de behoeftepeiling 

van de Landgraafse jongeren.  

 

Kengetallen  

 

In 2018 heeft het Jongerenwerk een nieuwe aanpak verder vorm gegeven om de 

jongerencentra weer gebruiksklaar te maken en een nieuwe doelgroep te bereiken. Zo 

hebben eind 2018 de jongerenwerkers in samenwerking met de jongeren jongerenhome 

Basement in Ubach over Worms een geheel nieuw uiterlijk gegeven. De locatie is 

geschilderd, er is nieuw meubilair, er hangen borden tegen de gevel en Basement is 

actief op de ‘social’ media. Het gaat dan om groep 7/8 van de basisschool (10 tot 12 

jaar) en de eerste en tweede klas van de middelbare school (12 tot en met 14 jaar). Hier 

is een preventieve aanpak voor ontwikkeld in samenwerking met VAZOM en TMF.  

 

Vanaf 2019 gaat Basement in een geheel nieuw jasje en met een nieuw concept weer 

open. Basement wordt een ontmoetingsplaats voor jongeren van 10 tot en met 23 jaar.  

Een plaats waar ze in hun vrije tijd andere jongeren kunnen ontmoeten en waar 

activiteiten worden georganiseerd.  

 

Na één jaar wordt er geëvalueerd, bijgesteld en bij succes uitgebreid naar andere wijken 

binnen Landgraaf. 

 

5.4  Project Jonge Mantelzorgers 

 

Op verzoek van de gemeente Landgraaf zijn in het najaar van 2018 de jongerenwerker 

van Welsun en het Steunpunt Mantelzorg gaan samenwerken en is het project Jonge 

Mantelzorgers voor de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen gestart. Beide 

organisaties hebben samen in 11 klassen op 4 basisscholen in Landgraaf gastlessen 

verzorgd rondom het thema mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg heeft zorg gedragen 

voor de inhoud van deze gastlessen. Het doel was kinderen kennis te laten maken met 

het thema en het inzichtelijk krijgen van de aanwezige jonge mantelzorgers in de klas.  

 

In het eerste kwartaal van 2019 zal de jongerenwerker van Welsun starten met het 

maandelijks aanbieden van activiteiten voor deze jonge mantelzorgers. Zij krijgen 

hierdoor herkenning en erkenning voor hun specifieke situatie. In een ongedwongen, 

speelse sfeer zullen er leuke activiteiten aangeboden worden, waarbij de kinderen even 

zonder zorgen kunnen zijn. Daarnaast is er ruimte om met elkaar over het thema jonge 

mantelzorger te praten. 

 

De duur van dit project is 6 maanden, vervolgens zal er geëvalueerd worden en ontstaat 

er wellicht nog een natraject voor deze kinderen. 

 

5.5  Jongeren Op Straat (JOS) 

 

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 2018 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 
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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.   

 

Resultaat 

 

Aantal meldingen 

 

Jaar: 2015 2016 2017 2018 

Aantal 

meldingen: 

55 79 83 

 

36 

 
Zoals in de kolom te zien is, zijn de meldingen van jeugdoverlast in 2018 fors afgenomen 

ten opzichte van het voorgaande jaar. Het gaat in 2018 om 36 meldingen, tegenover 83 

in 2017. Aangetekend hierbij zij dat de afname van het aantal meldingen niet 

automatisch impliceert dat ook de overlast is afgenomen. 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. 

 

5.6  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 

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.   
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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 20-25 kinderen per week, 7 

vrijwilligers en 2 stagiaires. 

Kinderwerk Kakert: gemiddeld 25 kinderen en 7 tieners per week, gemiddeld 9 

vrijwilligers. 

Kinderclub dr. Calshof: 15-20 kinderen, 7 vrijwilligers. 

 

5.7  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 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.  

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.  

 

5.8   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 
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activiteiten voor kinderen in een straat die voor alle verkeer wordt afgezet. Het 

werkgebied en de 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 110 vrijwilligers voor circa 

1.200 kinderen en circa 300 ouders een veilige speeldag op straat mogelijk gemaakt. 

 

5.9   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. 

 

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. 
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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 200 kinderen, 20-25 vrijwilligers en 150-200 ouders; 

-  kinderwerk: gemiddeld 35 kinderen per week, 9 vrijwilligers;  

-  tienerwerk: 10 kinderen, 2 vrijwilligers; 

-  binnenhuissporten: gemiddeld 75 deelnemers per week;  

-  buurtoverleg/inloop: gemiddeld 20 deelnemers per week; 

-  gebruikersgroepen (12): gemiddeld 75 deelnemers per week. 

5.10  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.  

Het is de bedoeling dat indien het project in de Kakert een succes wordt, dit wordt 

uitgerold naar meerdere wijken in Landgraaf. Inmiddels bemerkt Welsun dat door allerlei 

omstandigheden (ziekte, drukte, ander werk, verhuizingen e.d.) mensen zijn 

weggevallen, waardoor het project meer onder druk is komen te staan. Welsun is echter 

ingenomen met alles wat er gebeurt. 

Resultaat 

 

De werkgroep heeft een activiteitenagenda 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. Inmiddels hebben de werkgroepen nog een aantal activiteiten 

georganiseerd, zoals paas-activiteiten voor de kleintjes in de wijk, kleine rommelmarkten 

in het buurtparkje en een gezinswandeling. 

 

5.11   Wijkbeheer 

 

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 
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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. In het geval van nieuwe initiatieven 

werkt wijkbeheer met een procesmatige werkvorm die vraaggericht is. Dit proces wordt 

gerealiseerd met de werkmethodiek van het ‘voordoen, samendoen, zelf doen’. Een 

belangrijke succesfactor in deze werkvorm is de samenwerking met verschillende 

professionele partners, die de processen ondersteunen.  

 

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 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.  

 

5.12   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, 

kwaliteit van leven en menselijk geluk. Voorwaarde daarbij is dat gewerkt wordt volgens 

het principe: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur!   

 

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  
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   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’.  

 

Samen Voor Elkaar in de buurt het Eikske/Schaesberg  

 

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, bewoners en Welsun. 

Verder waren er vertegenwoordigers van de volgende verenigingen: 

- Speeltuin Eikhoorntje; 

- Stichting Sporthal Strijthagen; 

- Wijkbelangenvereniging Eikske; 

- Huiskamerproject Eikske. 

 

De werkgroep is onder meer actief geweest in het organiseren van de Burendag 2018.   

 

Samen Voor Elkaar in de buurt Waubach  

 

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. 

 

In het kader van Samen Voor Elkaar in de buurt Waubach zijn eenmalig de volgende 

activiteiten georganiseerd: 

- in het jaar 2018 heeft de werkgroep zich in het kader van NLdoet onder meer 

beziggehouden met het opknappen van het dakterrasje van huiskamerproject  

Oase. Naast de vrijwilligers van de werkgroep Samen Voor Elkaar Eikske hebben 

zich meerdere andere vrijwilligers voor deze actiedag aangemeld. Het resultaat is 

dat het huiskamerproject ook in de zomer van het dakterrasje gebruik kan 

maken;  

- Nationale Burendag met als thema ‘Samen zijn wij sterker’. Dit jaar was de 

belangrijkste doelstelling van dit project om bewoners die langzaam vereenzamen 

en zich sociaal geïsoleerd voelen een leuke en interessante dag te bezorgen. 

Daarnaast komen ze middels deze dag in contact met de rest van de wijk;   

- Cultuur en kunst: dit jaar heeft de werkgroep in samenwerking met de Vrije 

Academie meer aandacht besteed aan het Bargoense dialect. Dit dialect is een 

belangrijk onderdeel van de Ubach over Wormse cultuur. Tijdens de Landgraafse 
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vierdaagse heeft de werkgroep langs de route van de wandeltocht een speurtocht 

opgezet rond het Bargoens;  

- de werkgroep heeft dit jaar de buurtbarbecue van het wijkpunt Heereveld 

ondersteund;    

- 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  

bewoners 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 gezamenlijke activiteit georganiseerd in 

de vorm van een bezoek aan het mijnmuseum in Belgané in België. Deze activiteit 

is georganiseerd omdat kolenmijnen een belangrijk onderdeel vormen van de 

geschiedenis van Ubach over Worms.   

   

5.13  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 2018 zijn 10 activiteiten georganiseerd, met een deelname van maximaal 30 personen 

per activiteit uit de diverse doelgroepen. Het ging hierbij voornamelijk om 

knutselactiviteiten. 

 

5.14   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 

ondersteunen bij 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 in 2018 is er een activiteit geweest bij moestuinencomplex 

’t Schoffeltje. Men heeft dit jaar extra aarde, mest en voeding gekocht voor het 
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moestuinencomplex. De grond is hierdoor gezonder en vitaler geworden. Deze 

dag is afgesloten met een kop koffie voor de vrijwilligers;  

-  na diverse bijeenkomsten met de bewoners van de wijk Achter den Winkel is er 

tijdens de NLdoet-dag door vele vrijwilligers hard gewerkt. Zo zijn er nieuwe 

bomen geplant. Jong en oud hebben gezamenlijk geparticipeerd. De dag is 

afgesloten met een kop koffie en gebak, georganiseerd in wijkpunt Heereveld;   

- 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;  

-  de werkgroep Samen Voor Elkaar in Eikske heeft in 2018 een perkje bij het 

huiskamerproject Eikske opgeknapt en nieuwe planten en struiken ingeplant. Aan 

het einde van de dag kregen de deelnemers soep, koffie en thee, die voorbereid 

waren door het huiskamerproject.  

 

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. 

De Werkgroep Surinametuin heeft zich in het jaar 2018 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 120. Dit had te maken met het zeer 

slechte weer die dag.    

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 
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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 praat te krijgen tijdens een 

gezellige brunch.   

In Achter den Winkel is een gezellige bijeenkomst georganiseerd met de 

buurtbewoners, de wijkagent heeft op deze dag wat verteld over zijn 

werkzaamheden en aan de kinderen laten zien hoe een politiewagen er van 

binnen uitziet. Na afloop hebben de buurtbewoners een bezoekje gebracht aan de 

activiteit die in het wijkpunt werd georganiseerd.  

De kinderclub in het wijkpunt heeft een tekenwedstrijd gehouden over 

poepoverlast in de wijk. De winnende tekening kreeg een plaats in de wijk en op 

die manier probeerden de buurtbewoners deze problematiek onder de aandacht te 

brengen.  

Buurthuis Onger Os en Moestuinencomplex ‘t Schoffeltje hebben gezamenlijk een 

activiteit georganiseerd. Deze bestond uit twee onderdelen, een ochtend- en 

middagactiviteit. Het eerste gedeelte van de activiteit heeft in het buurthuis 

plaatsgevonden en voor het tweede is wegens de weersomstandigheden 

uitgeweken naar het buurthuis;  

 

-  3 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 zijn voorbereidingen getroffen voor een 

buurtrommelmarkt, maar deze activiteit is wegens de weersomstandigheden niet 

doorgegaan.  

In Lauradorp is het buurthuis opgeknapt en voor de vrijwilligers die meegeholpen 

hebben was er koffie en thee met gebak. 
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6   Vrijwilligers en het profiel van Welsun 

 

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 0,57 fte (2 medewerkers) 

beschikbaar.  

 

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 

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 dient gezamenlijk een andere kijk op vraag en aanbod te 

ontwikkelen: meer vanuit het klantperspectief (= vraaggericht) zaken benaderen, dan 
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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:  
- Netwerkbijeenkomsten op het gebied van Armoede/Schuldhulpverlening en 

Participatie 

- Diverse overleggremia in het kader van het sociaal domein 

- Stuurgroep JENS, Werkgroep Financiën, Overleg Inhoud en 

Sleutelfunctionarissen  

- 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. 

 
6.1  Dienstverlening Vrijwilligerscentrale 

 

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 Sunplein 19 om zo 

een verbindende schakel te vormen. Tevens is de Vrijwilligerscentrale zo ook verbonden 

aan het kantoor van Welsun (Sunplein 18).  

 

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. Beiden houden zich onder andere bezig met 

de administratie, het maken van rapportages, de aansturing en begeleiding van de 
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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-

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. Vroeg-signalering 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 2018 waren er 3 vrijwilligers actief binnen de Vrijwilligerscentrale.  
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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 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. De vrijwilligerscentrale functioneert tevens als loket voor burgers die in het 

wijkpunt binnenlopen met vragen op het gebied van welzijn en zorg. De vrijwilligers 

verzorgen de eerste informatie en leiden de vraag/cliënt door naar de voorziening in de 

nulde en eerste lijn daar waar mogelijk. 

In het kader van het vullen van de sociale kaart van de gemeente bezoekt de 

Vrijwilligerscentrale maatschappelijk actieve vrijwilligersorganisaties zonder professioneel 

kader 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.  

 

Waardering vrijwilligers: Dag van de vrijwilliger  

 

Op 7 december 2018 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. Het 

inschrijven via de organisaties zelf is weer positief verlopen. Op deze manier wordt een 

beter beeld verkregen over welke vrijwilligers en organisaties op de avond 

vertegenwoordigd zijn.  

De avond zelf is zeer positief verlopen. De reacties van alle organisatorisch betrokken 

partijen alsmede de bezoekers waren uiterst positief.  

 

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. 

De persoonlijke gegevens van deze persoon zijn per 11 december dus in het kader van 

de dataminimalisatie geanonimiseerd.  
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Sociale kaart 2018 

 

In 2018 is een groot aantal activiteiten, dat voor de inwoners van Landgraaf wordt 

georganiseerd, door Welsun opgenomen in de sociale kaart. Eind 2018 is de sociale kaart 

operationeel geworden. De sociale kaart wordt vanaf dat moment door de 

Vrijwilligerscentrale gecheckt, bijgewerkt en up-to-date gehouden.  

 

6.2 Kengetallen Vrijwilligerswerk 

 

Wat wordt er gemeten?  

 

Kengetallen: 

1. aantal ingeschreven organisaties; 

2. aantal ingeschreven vrijwilligers; 

3. aantal gemelde vacatures; 

4. aantal ‘matches’.  

 

Indicatoren:  

1. Aantal matches van vrijwilligers naar ‘sport en recreatie’;  

2. Aantal matches van vrijwilligers naar ‘zorg en welzijn’.  

3. Aantal matches op basis van de Participatiewet. 

4. Aantal duurzame matches (gemeten na 3 maanden). 

 

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 2018 

Freeforce:  

Aantal ingeschreven organisaties 16 

Aantal ingeschreven vrijwilligers 141 

Aantal nieuw ingeschreven vacatures 59 

Aantal matches 127 

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:  

Aantal matches van de vrijwilligers naar 

sport en recreatie 

44 

Aantal matches van de vrijwilligers naar 

zorg en welzijn 

83 

  

Gematcht op basis van de 

Participatiewet*: 

 

Ja  13 

Nee  97 

Onbekend  17 

  

Match nog steeds van kracht na 3 

maanden: 
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Ja  62 

Nee  35 

Onbekend  11 (telefonisch en per mail onbereikbaar)  

 

*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. 
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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! 


