
 

1 

 

Aan 

 

 

 

 

 

Datum 

Betreft 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

Email 

Bijlage(n) 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

CC 

 

Hofhoek 5

3176 PD Poortugaal

Postbus 1000

3160 GA Rhoon

Telefoon 010 506 11 11

Fax 010 501 81 80

www.albrandswaard.nl

Bankrekeningnummer

NL69BNGH.028.50.20.420

Openingstijden  

Publiekzaken:

ma, di, do, vr.:

09.30 - 13.00 uur

woensdag:

13.00 - 16.30 uur

17.30 - 20.00 uur

zaterdag:

09.30 - 11.30 uur

Kantoor ma t/m vr:

09.00 - 16.30 uur

(alleen volgens afspraak)

 
9 juni 2015  
Raadsinformatiebrief organisatiekoers Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) 
Jeannette Wijnmalen 
1 
188708 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
De gemeente streeft in het kader van de 3D’s naar een verschuiving van ‘dure’ zorg 
naar welzijnsoplossingen. In dat kader ontwikkelt Stichting Welzijn Albrandswaard 
(SWA) zich  in opdracht van de gemeente tot kernpartner op het gebied van welzijn.  
Het gaat dan vooral om het versterken van vrijwillige inzet, het ondersteunen van 
mantelzorgers en het leggen van verbindingen  tussen alle organisaties in het 
maatschappelijk middenveld.  
 
SWA zoekt als kleine organisatie naar de beste manier om met deze grote opgave om 
te gaan. In verband daarmee  hebben wij   op 18 november 2014 besloten SWA een 
budgetsubsidie toe te kennen voor een extern organisatieonderzoek. Het onderzoek 
had  zowel betrekking op het bestuur, de directie en de medewerkers.  
 
Met de brief van 2 april 2015 heeft SWA de uitkomsten van het onderzoek aan de 
gemeente voorgelegd. In de bijlagen treft u de uitkomsten van het 
organisatieonderzoek SWA: van SWA naar SWA 2.0 met de begeleidende brief van 
SWA. Deze stukken  zijn besproken in het bestuurlijk overleg van 22 april 2015 met de 
portefeuillehouders Zorg en Welzijn en Maatschappelijke Ondersteuning. In dit overleg 
heeft SWA ons  om een principebesluit gevraagd ten aanzien van de voorgenomen 
organisatiekoers.  
 
KERNBOODSCHAP 
SWA heeft gekozen voor een toekomstscenario, dat niet alleen uitgaat van het enkele 
behoud van de huidige situatie, maar van een robuuste positie van die organisatie met 
mogelijkheden van versterking op het gebied van informele zorg (mantelzorg, 
vrijwilligerswerk, cliëntadvisering) en innovatie (welzijnsarrangementen).  De externe 
onderzoeker heeft de personele consequenties van dit scenario geraamd op 3 fte.  
 
Gelet op de personele consequenties wil SWA besparende varianten verkennen, die 
ook betrekking hebben op een verbinding met Kijk op Welzijn, de welzijnsorganisatie in 
Barendrecht. Wij stemmen hiermee in principe in, voor zover deze koers niet inhoudt 
dat SWA als zelfstandige stichting ophoudt te bestaan. De reden hiervoor is, dat de 
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plaatselijke situatie van Albrandswaard anders is dan de situatie van Barendrecht. Dit 
geldt in het bijzonder voor de belangrijke positie van Vraagwijzer als onderdeel van het 
Breed Loket Zorg en Welzijn. Het is van groot belang dat Vraagwijzer  bij de 
zelfstandige stichting  SWA  blijft bestaan, omdat Vraagwijzer het best is ingespeeld op 
de plaatselijke situatie en een zelfstandige stichting waarborgt dat dit ook in de 
toekomst zo blijft.  
 
De financiële gevolgen van de organisatieontwikkeling bij SWA beoordelen wij in het 4e 
kwartaal van 2015 in samenhang met de subsidieaanvraag van deze stichting voor  
2016. Dit biedt SWA  de gelegenheid in de periode tussen nu en het 4e kwartaal 2015 
besparende varianten te verkennen. Daar komt nog bij, dat we verwachten in het 4e 
kwartaal van 2015 inzicht te hebben in het verloop van de 3D budgetten, zodat we 
kunnen beoordelen hoe we de verschuiving van zorg naar welzijn (arrangementen) 
vorm kunnen geven. 
 
VERVOLG 
Wij houden u van het verdere verloop van de organisatieontwikkeling van SWA op de 
hoogte.    
 
BIJLAGEN 

 Brief SWA van 2 april 2015 + uitkomsten organisatieonderzoek SWA: van 
SWA naar SWA 2.0; (189055+189056) 

  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats Marco Goedknegt 
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Samenvatting 
 
De Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) heeft de laatste jaren meer taken opgepakt 
en uitgevoerd en is een grotere rol gaan spelen rond de grote decentralisatieoperaties 
waarbij taken van het rijk en provincies naar gemeenten zijn overgeheveld. Deze 
decentralisaties zijn vanaf 2015 in uitvoering gekomen en moeten de komende jaren 
hun beslag krijgen. De gemeente Albrandswaard noemt SWA een strategische 
kernpartner. In deze context is onderzocht welke taken van SWA geborgd moeten 
worden en welke organisatievorm daar het beste bij past. Het takenpakket van 2015 is 
daarbij als uitgangspunt genomen, maar een mogelijkheid tot uitbreiding is ook bekeken 
omdat het takenpakket nog niet volledig uitgekristalliseerd lijkt. 
 
SWA heeft haar ambities neergelegd in de subsidieaanvraag voor 2015. Deze zijn voor 
2015 niet gehonoreerd door de gemeente. De gemeente heeft ook tijdelijk taken 
teruggeschroefd voor 2015. En kijkend naar de mogelijkheden rond het loket voor Zorg 
en Welzijn van SWA dan zijn er verder reikende ambities mogelijk. Het verschil tussen 
de ambities van SWA en het huidige takenpakket is te vertalen naar twee 
formatieplaatsen. Het verschil tussen verder reikende ambities en het huidige 
takenpakket is te vertalen naar drie formatieplaatsen. Zie hiervoor ook tabel 3 op pagina 
15. Op een totaal van minder dan 8 formatieplaatsen is 2 of 3 formatieplaatsen een grote 
stijging waarmee een kwaliteitssprong kan worden gemaakt die van belang is voor de 
transformatie in het sociale domein. De transformatie is gewenst maar de rol van SWA 
daarbij is nog niet helder.  
 
Voor de  wijze waarop SWA is georganiseerd heeft handhaven van het huidige 
takenpakket of groei ook gevolgen. Voor het huidige takenpakket past de huidige 
organisatievorm. Er is nu een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor alles en een 
directeur die sparringpartner is voor het bestuur. Bij uitbreiding van taken en formatie 
is een raad van toezichtmodel meer gepast. Daarbij is een directie eindverantwoordelijk 
voor de organisatie en beslist de raad van toezicht op hoofdpunten. De raad van toezicht 
houdt ook toezicht op het handelen van de directie. Bestuurlijke kwaliteiten zijn hierbij 
geconcentreerd in een eenhoofdige directie.    

 
De SWA is een door de gemeente gesubsidieerde organisatie. Het is aan de gemeente om 
de keuze te maken welke rol SWA kan spelen in de komende transformatie in het sociale 
domein. De keuze is van belang voor SWA die binnenkort een profiel moet opstellen 
voor een nieuwe directeur.  
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Inleiding 
 
De SWA is een welzijnsorganisatie die zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld van 
een organisatie die vooral was gericht op ondersteuning van ouderen naar een brede 
welzijnsorganisatie die nog steeds gericht is op het ondersteunen van ouderen maar ook 
op ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers en jongeren.  
De afgelopen jaren heeft SWA nieuwe taken gekregen van de gemeente Albrandswaard. 
Voor een deel gaat het om taken die de gemeente eerst zelf uitvoerde en voor een deel 
gaat het om taken die voorheen niet bestonden, maar zijn ontwikkeld in het kader van 
de decentralisaties in het sociaal domein. 
 
De gemeente Albrandswaard hecht waarde aan een gezonde subsidierelatie met SWA en 
wil de relatie in de toekomst verstevigen.  
SWA en de gemeente vinden het van belang om de recente ontwikkelingen te borgen.  
Daarom is besloten tot onderzoek naar het geheel van taken voor SWA, de invulling en 
de omvang daarvan en een beschrijving van de bijpassende organisatie. Die organisatie 
wordt aangeduid met SWA 2.0.  
De gemeente hecht er belang aan dat SWA in staat is om zich in 2015 te kunnen 
aanpassen aan de ontwikkeling die de gemeente vraagt van SWA. Daarom steunt zij dit 
onderzoek en wil zij de uitkomst gebruiken voor het maken van afspraken over de 
subsidie en te behalen resultaten voor de komende jaren.  
 
Dit rapport is de afsluiting van het onderzoek. Het onderzoek is in oktober 2014 gestart 
met een verkenning van de taken van SWA zoals vastgelegd in jaarverslagen, 
werkplannen en begrotingen van SWA en in beschikkingen van de gemeente. De ambitie 
van de SWA voor 2015 en volgende jaren is onderwerp geweest van overleg met de 
gemeente. SWA zag een stijgende lijn voor zich als strategische kernpartner van de 
gemeente. De gemeente heeft in december 2014 keuzes gemaakt die de stijgende lijn 
van de SWA doorbreken. Het takenpakket voor 2015 is beperkter geworden dan waar 
SWA op had mogen rekenen. De recente keuzes van de gemeente zijn tijdelijk van aard 
waardoor het ook niet duidelijk is of het huidige takenpakket van SWA ook het 
maximale takenpakket is, of dat er nog taken bij kunnen komen in 2015 of later.  
 
Het takenpakket van 2015 moet in ieder geval geborgd worden. Als er nog taken 
bijkomen, moeten die ook geborgd kunnen worden. Dat maakt het lastig om een 
bijpassende organisatie  te beschrijven. We beschrijven daarom een organisatie die past 
bij het huidige takenpakket en een organisatie die past bij een uitgebreider takenpakket.  
 
Dit rapport is als volgt opgebouwd.  
Hoofdstuk 1 is een beschrijving van SWA op basis van de huidige taken en een 
beschouwing over een uitgebreider takenpakket voor SWA in de toekomst. 
Hoofdstuk 2 is een beschrijving van de organisatievorm die past bij het huidige 
takenpakket van SWA en een beschrijving van een organisatievorm die past bij een 
uitgebreider takenpakket.  
In hoofdstuk 3 wordt aangegeven wat de verschillen zijn in de beide organisatievormen.  
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1. Taken 
 
In dit hoofdstuk wordt een profiel gegeven van SWA en de positie die SWA nu inneemt. 
Daarna wordt het takenpakket 2015 en later beschreven conform de laatste besluiten 
van de gemeente Albrandswaard. Vervolgens wordt beschreven welke uitbreiding van 
taken nodig is voor een robuuste rol in de beoogde transformatie in het sociaal domein. 
Ten slotte geven we weer welke ambitie SWA heeft geformuleerd. 
 
  1.1. Profiel SWA 
 
SWA is een lokale welzijnsorganisatie die zich de laatste vijf jaar sterk heeft ontwikkeld. 
In de statuten is een breed doel geformuleerd: 

Het doel van SWA is : 
a. het bevorderen van maatschappelijke participatie van alle inwoners van 

Albrandswaard door de ontwikkeling, ondersteuning en uitvoering van projecten en/of 
activiteiten op het terrein van welzijnswerk. Welzijnswerk omvat: 
- het bevorderen van maatschappelijke participatie; 
- het bevorderen van maatregelen en voorzieningen, die voorkomen dat inwoners in een 
sociaal isolement geraken dan wel beogen dit isolement te doorbreken; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die  met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn1. 

 
Voorheen was SWA vooral gericht op ondersteuning van ouderen, maar nu is SWA een 
brede welzijnsorganisatie die nog steeds gericht is op ondersteuning van ouderen maar 
ook op ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers en jongeren.  
SWA kent de vragen van inwoners uit Albrandswaard en vormt een netwerk met alle 
maatschappelijke partners die opereren in Albrandswaard.  
De ambitie van SWA is om een infrastructuur op te bouwen in Albrandswaard die 
duurzaam is, waarbij inwoners goede ervaringen hebben opgedaan met het helpen van 
elkaar, en waarbij er geen sprake meer is van vraagverlegenheid die een systeem van 
onderlinge hulp in de weg staat. SWA wil realiseren dat mensen zichzelf en anderen 
kunnen en willen helpen.   
 
De gemeente Albrandswaard noemt SWA een strategische kernpartner in haar 
collegeprogramma. Daarin ziet SWA een erkenning van de ontwikkeling tot nu toe en 
een bevestiging van de functie en betekenis van SWA binnen Albrandswaard. Denk 
daarbij vooral aan het welzijnswerk op een breed terrein, de ambitie met het loket voor 
Zorg en Welzijn (zie verderop), de kennis en ervaring, het vermogen tot netwerken en 
de proactieve houding die is getoond bij de transformatie in het sociaal domein.  
 
SWA heeft de ambitie om de betekenis van strategische kernpartner verder uit te 
werken. Dit is terug te vinden in de subsidieaanvraag voor 2015 waarin uitbreiding van 
capaciteit is gevraagd. De gevraagde uitbreiding is niet gehonoreerd in de 
subsidiebeschikking 2015. Vervolgens is er een belangrijke nieuwe taak bij SWA 
weggehaald. Een taak die al formeel aan SWA was toebedeeld, en die al was gestart. Dat 
was de ontwikkeling van twee sociale wijkteams. SWA moet nu capaciteit leveren aan 
wijkteams die, tijdelijk, door een andere organisatie worden aangestuurd. Hierdoor is er 
nog geen sprake van een uitgekristalliseerd takenpakket voor SWA. Daarom een 

                                                        
1 Uit: statuten SWA, artikel 2, 13 februari 2009. 
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beschrijving van het huidige takenpakket voor 2015 en een verkenning van 
takenuitbreiding zoals SWA dat voor ogen heeft.  
  

1.2. Takenpakket 2015  
 
Het takenpakket voor 2015 bestaat uit vier hoofdonderdelen: 1. Informele zorg, 2. Wmo-
loket, 3. jongerenwerk en 4. Kwartiermaker. 
 
De kern van de welzijnsactiviteiten van SWA bestaat uit het ontwikkelen en coördineren 
van informele zorg. Naast de vrijwilligersvacaturebank wordt er steeds meer aandacht 
besteed aan het begeleiden van vrijwilligers die huisbezoeken afleggen en o.a. worden 
ingezet voor thuisadministratie, klussen aan huis en bezoek aan eenzame ouderen, 
vrijwilligersondersteuning bij activiteiten, in de wijkcentra en het jongerencentrum. In 
totaal is er in 2014 gewerkt met 130 vrijwilligers. Mantelzorg heeft in 2014 een extra 
impuls gekregen met o.a. mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en is ook actief met 
voorlichting op scholen en bij ouderen. 
 
Het Wmo-loket heeft de gemeente bewust buiten de gemeente en bij de SWA 
gepositioneerd om de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burgers te brengen. Het 
Wmo-loket heet Vraagwijzer. Daar wordt breed informatie gegeven over alle vormen 
van Wmo-ondersteuning maar ook over wonen, zorg en inkomen. Aanvragen voor twee 
soorten Wmo-ondersteuning konden tot 2015 zelfstandig worden afgehandeld, te weten 
aanvragen voor hulp bij het huishouden en voor collectief vervoer. De nieuwe Wmo 
vergt een andere benadering en afhandeling van Wmo-ondersteuning. De Wmo-
consulent van SWA wordt daartoe opgeleid. 
 
Met de uitbreiding van het jongerenwerk kan SWA de preventieve taak binnen de 
jeugdwet uitvoeren. De inzet voor buurtsportwerk en brede schoolcoördinatie ligt in het 
verlengde hiervan. 
Het beheer van de wijkcentra is een nieuwe taak. De belangrijkste functies van de 
wijkcentra zijn het bieden van gelegenheid tot ontmoeting en deelname aan culturele en 
educatieve activiteiten.  
 
De taak kwartiermaker is een tijdelijke taak en houdt nauw verband met enerzijds de 
drie decentralisaties die BAR-breed worden voorbereid en met anderzijds de brede 
welzijnsvisie van de gemeente. In de welzijnsvisie van de gemeente krijgt de SWA een 
belangrijke rol in het bundelen en afstemmen van taken op het brede welzijnsterrein.  
 
Wat niet apart zichtbaar wordt via de inzet van professionele uren in het schema 
hieronder, maar wat wel onderdeel uitmaakt van alle genoemde activiteiten is het 
onderhouden van netwerken. Het gaat daarbij onder andere om formele en informele 
contacten zoals met verenigingen en kerken, het WonenWelzijnZorg-beraad en het 
jeugd en veiligheidoverleg.  
 
De taken die SWA er de afgelopen jaren heeft bij gekregen zijn:  

- Invullen jongerenwerk en beheer jongerencentrum 
- invullen buurtsportwerk 
- beheer wijkcentra en overnemen bibliotheekfunctie 
- invullen brede schoolcoördinatie 
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- kwartiermaker decentralisatie AWBZ en jeugdzorg 
- ontwikkelen en uitvoeren sociale wijkteams als centraal onderdeel in het 

ontwerp voor een loket voor Zorg en Welzijn 
De eerste vier taken zijn bestaande taken die de gemeente eerst zelf uitvoerde en die 
zijn overgedragen aan SWA omdat SWA het efficiënter en effectiever kan uitvoeren en 
ontwikkelen.  
De laatste twee genoemde taken hebben te maken met de extra taken die de gemeente 
erbij heeft gekregen vanaf 2015. Deze taken versterken de positie van SWA als 
belangrijke partner van de gemeente bij de transformatie van het sociaal domein. SWA 
kan hierdoor meer gelegenheden voor ontmoeting aanbieden, heeft meer mogelijkheden 
om verbindingen aan te gaan met onderwijs, sport en wijkzaken en heeft meer capaciteit 
om vernieuwing te organiseren.  
De kwartiermakerrol is tijdelijk tot eind 2015. De kwartiermaker heeft een ontwerp 
opgesteld voor een loket voor Zorg en Welzijn in Albrandswaard. Het ontwerp voor een 
loket voor Zorg en Welzijn is door de gemeente omarmd. Het is een instrument om een 
verandering op gang te brengen waardoor meer vragen van burgers via 
welzijnsarrangementen kunnen worden opgepakt en opgelost zodat er minder 
zorgarrangementen nodig zijn.  
De aansturing van de uitvoering van de sociale wijkteams is in december 2014 
weggehaald bij SWA en belegd bij de BAR-organisatie. 
 
Het takenpakket van SWA voor 2015 is ingevuld op basis van de subsidiebeschikking 
voor 2015 en het besluit van december 2014 over de aansturing van de sociale 
wijkteams2.  Het takenpakket is weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1: Takenpakket SWA 2015  
 

Taken  Fte  Resultaatverplichting  

Wmo-loket  48 u* 
 
 
 

Twee sociale wijkteams (afhandeling alle 
Wmo-aanvragen (front+ BackOffice)) 
Coördinatie Informatie en adviesfunctie bij 
balie Koetshuis 
 

Coördinatie LZN 6 u 
8 u 

Coördinatie 
Opvangen verzwaring door nieuwe 
doelgroep 18-23 jaar door inzet jeugdcoach  
ketenzorg dementie elders onderbrengen 
 

Informele zorg  4 u  
 
12 u 
 
16 u 
   
 

Coördinatie vrijwilligerswerk 
Nieuwe welzijnsarrangementen  
Vrijwillige vacaturebank 
Activering mensen uit bijstand 
Steunpunt mantelzorg  
Werk en mantelzorg (financiering door 
derden) 

                                                        
2 In december 2014 heeft de gemeente besloten de aansturing van de sociale wijkteams vanaf 
januari 2015 niet langer onder te brengen bij de SWA maar bij de BAR-organisatie onder te 
brengen. Deze afspraak geldt voor zes maanden. In die periode moet een definitieve beslissing 
worden genomen. Voor SWA betekent het dat medewerkers vanaf januari worden gedetacheerd 
naar de wijkteams en dat SWA geen verantwoordelijkheid kan dragen voor de uitvoering van de 
wijkteams. 
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6 u Plus Klus Advies 
 

Jongerenwerk  48 u 
36 u 
24 u 
24 u** 

Opbouwwerk en ambulant 
Beheer jongerencentrum 
Brede schoolcoördinator 
Jeugdcoach 
 

Buurtsportwerk 8 u Buurtsportcoach 
 

Wijkcentra  -- 2 gebouwen ontwikkelen tot 
multifunctionele centra met eigen 
inkomsten 
 

Pilot jeugdwerkloosheid 
(Participatie) 

16 u Tijdelijk trajecten gestart in 2014; 5 
jongeren naar werk en 2 jongeren naar 
stage. Voortzetting afhankelijk van resultaat 
2014 
 

Kwartiermaker 
 

36 u tot eind 2015: 
. ontwikkelen nieuwe 
welzijnsarrangementen 
. activering mensen uit bijstand 
. adviesfunctie Volledig pakket Thuis (VPT) 
. voorzitter WWZ-beraad 

*Vanaf 1 januari 2015 1 x 12 uur gedetacheerd naar sociale wijkteams onder aansturing van 
de BAR. 
**Vanaf 1 januari 2015 2 x 12 uur gedetacheerd naar JGT onder aansturing van de BAR 

  
Voor de informele zorg is 1 fte beschikbaar. Juist op het terrein van informele zorg 
verwacht de gemeente nieuwe welzijnsarrangementen. Ook op het terrein van 
informatie en advies is 1 fte beschikbaar3 terwijl hier een taakverzwaring is te 
verwachten. Voor de coördinatie van het LokaalZorgNetwerk (LZN) is 0,4 fte 
beschikbaar, bijna een verdubbeling van het aantal uren van 2014 vanwege de 
verschuiving van de leeftijdsgrens van 23+ naar 18+. Deze aanvulling wordt geleverd 
door de jeugdcoach SWA. De verwachting is dat er meer communicatie en 
informatieoverdracht zal plaatsvinden tussen de sociale wijkteams en het LZN. Het 
jongerenwerk bestaat uit 3 fte en er zijn geen signalen om te denken dat dit te weinig 
formatie is4.  
De kwartiermaker is een tijdelijke functie tot eind 2015. Het onderhouden van contacten 
en aanzwengelen van innovatieve ideeën zijn in deze functie belegd en dreigen te 
vervallen als de functie verdwijnt.  
De pilot  jeugdwerkloosheid is inmiddels succesvol afgerond en wordt mogelijk 
voortgezet. 

                                                        
3 Formatie die gedetacheerd moet worden, kan niet voor SWA taken worden ingezet en wordt 
daarom niet meegerekend. 
4 De cijfers uit de landelijke jeugdmonitor geven niet aan dat overlast door jongeren of  
problematiek van jongeren in Albrandswaard groot is. Een berekening uit 2005 voor de inzet 
van jongerenwerk is 20 % van de jongeren bereiken en 1 fte kan contact onderhouden met een 
gemengde groep van 140 jongeren. Dan zou Albrandswaard 8 fte jongerenwerk nodig hebben. 
Tegenwoordig wordt meer gewerkt met algemeen jongerenwerk en gespecialiseerd 
jongerenwerk zoals de jongerencoach in het JGT is bedoeld.  
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SWA beschikt over een directeur die de kwartiermakerfunctie vervult, een adjunct-
directeur die de bedrijfsvoering doet en een office manager. 
 

1.3. Transformatie Wmo 
 
De transformatie in het sociaal domein is een grote uitdaging voor alle gemeenten. Het 
overheidsdoel is om de zorgconsumptie af te remmen door burgers meer voor elkaar te 
laten betekenen. De lokale overheid wil meer maatwerk leveren en zorgen dat burgers 
langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De ombuigingen waar gemeenten mee bezig zijn 
is om meer vragen van burgers te kunnen afhandelen met welzijnsarrangementen. Het 
gaat er dan niet om dat zorgprofessionals worden ingewisseld voor 
welzijnsprofessionals maar dat er een verandering op gang komt waarbij bewoners hun 
eigen kracht ontwikkelen en inzetten voor elkaar. Daarbij gaat het er niet om dat 
bewoners overheidstaken gaan uitvoeren maar dat bewoners regie nemen over hun 
leven en hun omgeving. Dat vergt een complex veranderingsproces waarin 
bewonersnetwerken moeten worden gestimuleerd, een samenhangende lokale 
ondersteuningsstructuur moet worden ontwikkeld en samenhang plus samenwerking 
tot stand moet komen in het totale aanbod5.   
 
Het coalitieprogramma van de gemeente Albrandswaard geeft een beschrijving van de 
plannen voor de komende vier jaar. Daarin wordt veel aandacht gegeven aan de 
transitie; het overnemen door de gemeente van taken van het rijk. Er is nog weinig 
aandacht voor de transformatie, dat wil zeggen aandacht voor hoe een wezenlijk andere 
inrichting van de samenleving tot stand moet komen. De invoering van wijkteams is een 
instrument om de vragen van burgers in een andere oplossingsrichting te krijgen. 
Daarmee worden de vragen nog niet op een andere manier opgelost. Daarvoor zijn meer 
inspanningen nodig.  
 
De gemeente Albrandswaard ziet6 de rol van SWA vooral in het beheren en ontwikkelen 
van het informatieknooppunt in het Koetshuis, het beheren van ontmoetingsruimten, 
het bieden van een basisaanbod aan diensten in de informele zorg en het uitvoeren van 
jongerenwerk. Bij alle taken moet de inzet van vrijwilligers worden uitgebreid. Het gaat 
dus vooral om de bestaande taken en die moet SWA anders invullen. De gemeente ziet 
de rol van de sociale wijkteams vooral als aandragers van vragen. In de visie van de 
gemeente maakt het daarom niet uit of de aansturing van de wijkteams wordt belegd bij 
SWA of bij de BAR-organisatie. Maar het maakt wel uit voor de rol die SWA kan spelen in 
de transformatie.  
Als SWA de sociale wijkteams aanstuurt dan kan SWA ook richting geven aan de 
ontwikkeling van de sociale wijkteams, dan is SWA goed en tijdig geïnformeerd over 
zaken die spelen binnen alle poten van het loket, dan is er sprake van soepele 
overdrachten en relatief weinig overleg omdat er  bij alle drie de poten van het loket 
voor zorg en welzijn wordt gewerkt vanuit dezelfde houding.  
De gemeente Albrandswaard ziet nu geen rol voor SWA in de ontwikkeling van nieuwe 
netwerken, geen rol in flexibel inspelen op nieuwe vragen met nieuwe arrangementen, 
maar legt het accent op het bestaande aanbod dat meer door vrijwilligers gedaan moet 

                                                        
5 Zie ook Pieterjan van Delden, “ Steunend stelsel, transformatie van het sociaal domein”, Van 
Gennep, Amsterdam, 2014. 
6 Naar voren gekomen in interviews met twee verantwoordelijke wethouders. 
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worden. Voor het slagen van de transformatie is nodig dat burgers zelf bepalen wat 
nodig is en hoe ze dat zelf gaan doen. Dat vergt een cultuuromslag en die moet 
gestimuleerd worden.  
 

1.4. Ambitie SWA 
 
SWA heeft een loket voor Zorg en Welzijn ontworpen7 . Zie hiervoor figuur 1. 
 

 
 
 
Het loket is bedoeld als een instrument om integrale ondersteuning te kunnen bieden 
aan bewoners van 0 – 100 jaar.  
Dit loket bestaat uit vijf onderdelen:  

1. een informatie- en adviescentrum (KCC in het Koetshuis blijft Vraagwijzer heten) 
2. het LZN,  
3. de informele zorg,  
4. de sociale wijkteams en  
5. de verbinding met de BAR-backoffice.  

De SWA ontwikkelt en coördineert de eerste vier onderdelen die in Albrandswaard 
opereren en verzorgt de verbinding met de BAR-backoffice8.  
 
De sociale wijkteams vormen de spil. Zij onderzoeken de vragen en bepalen samen met 
de bewoners wat de beste mogelijkheden zijn om te zorgen dat de vragen worden 
opgelost en de regie bij de bewoners blijft. Daarbij kan er flexibel worden gewerkt en 
nieuwe oplossingen voor nieuwe vragen worden ontwikkeld omdat er een korte lijn is 

                                                        
7 Zie: Ontwerp Loket voor Zorg en Welzijn Albrandswaard, aangeduid als KCC, FHM, November 
2013. 
8 Zie hiervoor “Ontwerp loket zorg en welzijn Albrandswaard, aangeduid als KCC”, november 2013 en de 
bijbehorende notitie “ Voorbereidingsfase model KCC-LZN-Informele zorg” van januari 2014.  
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van het sociale wijkteam naar de informele zorg die SWA al sterk heeft ontwikkeld. Ook 
de lijnen met het Lokaal Zorg Netwerk (LZN) zijn kort en goed ontwikkeld waardoor het 
mogelijk is om zorg adequaat in te zetten, niet te vroeg en niet te laat en ook naast 
andere ondersteuning.  
De gemeente heeft het ontwerp voor een loket voor Zorg en Welzijn omarmd en SWA de 
opdracht gegeven om twee sociale wijkteams te ontwikkelen en uit te voeren. SWA was 
inmiddels bezig met stap twee: het uitbreiden van de informatiefunctie en extra inzet op 
informele zorg. Vanuit de gedachte dat het wijkteam zijn functie goed moet kunnen 
uitvoeren, moeten informatieve vragen kunnen worden afgevangen via het 
informatieloket om het wijkteam niet nodeloos te belasten en moeten vragen om 
ondersteuning vanuit het wijkteam kunnen worden overgenomen door functionarissen 
van SWA voor verdere uitwerking. Daarbij is vooral gedacht aan het werven en trainen 
van vrijwilligers die kunnen omgaan met zeer kwetsbare mensen.  De nieuwe vragen en 
signalen die uit de wijkteams naar de informele zorg komen zijn de bronnen voor 
ontwikkeling van nieuwe dienstverlening door SWA. Uitbreiding van de 
informatiefunctie is nodig voor betere serviceverlening enerzijds en voor betere 
communicatie met bewoners over het behouden van regie anderzijds. De ervaringen 
met de informatieverstrekking en de dienstverlening in de informele zorg wil SWA 
inzetten in haar contacten met het maatschappelijk middenveld in Albrandswaard. Zo 
kan op een organische manier een transformatie tot stand komen. Dit kan nog steeds als 
de aansturing van de wijkteams weer bij de SWA wordt ondergebracht. 
  
 

2. Organisatiebeschrijving 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de huidige organisatie van SWA, de organisatie die past 
bij het takenpakket van 2015 plus de organisatie die past bij een uitgebreider 
takenpakket.  
 

2.1. Huidige organisatie 
 
SWA is een stichting met een bestuur dat eindverantwoordelijk is en een directeur die 
een beperkt mandaat heeft om beslissingen te nemen. In totaal is er minder dan 8 fte 
structurele formatie en wordt er gewerkt met ruim 130 vaste vrijwilligers. Zie ook tabel 
2 verderop. Een organogram van de organisatie is opgenomen in bijlage 1.  Daarin is te 
zien dat de directeur een adjunct-directeur aanstuurt die de bedrijfsvoeringstaken 
regelt en een office manager die de informatiebalie en de PR regelt. Onder de adjunct-
directeur vallen 8 onderdelen waarvoor professionele krachten verantwoordelijk zijn en 
die vooral met vrijwilligers worden uitgevoerd. Het gaat om Vraagwijzer, het LZN, 
cliëntadvisering, informele zorg, jongerenwerk en wijkgebonden inzet jongeren en 
sport. 
De directeur heeft de kwartiermakerfunctie ingevuld en daarmee de innovatietaken op 
zich genomen.  
De huidige taakverdeling werkt goed. Vanwege de verantwoordelijkheid voor vier9 
gebouwen en de aansluiting op de BAR-organisatie (informatiepunt en wijkteams) is 
geconcentreerde aandacht van een adjunct-directeur voor personeel, vrijwilligers en 
stagiaires plus planning en verantwoording van belang. Tegelijkertijd is de combinatie 

                                                        
9 Dat zijn 2 wijkcentra, 1 jongerencentrum en een deel van het Koetshuis. 
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directeurkwartiermaker gunstig om signalen voor vernieuwing op te pakken, draagvak 
te vergroten voor nieuwe dienstverlening en de ontwikkeling van vernieuwing snel te 
formuleren en te organiseren. 
De functie kwartiermaker vervalt eind 2015 en de huidige directeur gaat in de loop van 
2015 met pensioen.  
 
 

2.2. Organisatie Welzijnspartner  
 

 
1.Profiel 
De SWA blijft doen waar de organisatie goed in is. De hoofdactiviteiten zijn informele 
zorg en jongerenwerk. De bestaande taken vormen het hart van de organisatie: het 
uitvoerend jongerenwerk (ambulant werk, beheer jongerencentrum, buurtsportwerk en 
brede schoolactiviteiten) , het faciliteren van informele zorg (coördinatie 
vrijwilligersvacaturebank, Plus-klus-advies, ouderenbezoekers, thuisadministratie, 
telefooncirkel, taalpunt voor laaggeletterden, ontmoetingsfunctie, sociaal restaurant, 
50+ groep, seniorweb, vrouwengroep, respijtzorg, ondersteuning mantelzorgers), het 
verstrekken van informatie (Koetshuis) en het onderhouden van netwerken. 
Het jongerenwerk lijkt op sterkte en neemt een eigen positie in naast de vernieuwing die 
met wijkteams is ingezet. Het jongerenwerk neemt met een jongerencoach ook deel aan 
het wijkteam. Dit maakt het schakelen tussen preventief werken en afstemmen met zorg 
makkelijker. 
 
De poot informele zorg van het loket voor zorg en welzijn wordt de belangrijkste poot 
voor SWA. De organisatie zal minder zelf signalen opvangen voor vernieuwing en meer 
druk ervaren van derden die een beroep doen op de SWA. Om vernieuwing door te 
voeren is capaciteit nodig die vanaf 2016 ontbreekt. Zonder uitbreiding met een 
beleidsmedewerker voor innovatie, zal innovatie beperkt zijn tot aanpassing van de 
huidige dienstverlening. SWA krijgt te maken met intensieve afstemming met de BAR-
organisatie over de wijkteams, het LZN en de Wmo-informatie. Als er ook sprake is van 
concurrentie door activiteiten van BAR-dichtbij10 heeft dat invloed op de contacten en 
de positie van SWA in de netwerken in Albrandswaard. 
 
De ontwikkeling van nieuwe welzijnsarrangementen zal alleen kunnen worden 
opgepakt met extra capaciteit en extra geld. De gemeente heeft een subsidiepot voor 
nieuwe welzijnsarrangementen maar die lijkt niet bedoeld voor de ontwikkeling of het 
testen van nieuwe arrangementen, alleen voor het uitvoeren ervan. Zonder extra 
capaciteit of geld zal de inzet van SWA gericht moeten zijn op het stimuleren van andere 
organisaties om activiteiten te gaan opzetten en uitvoeren. Een andere manier  voor 
SWA om capaciteit vrij te maken voor nieuwe diensten is door de uitvoering van 
bestaande diensten van SWA over te dragen aan andere organisaties. De uren die 
hierdoor vrij komen kunnen worden ingezet voor het ontwikkelen van nieuwe 
arrangementen.  
 

                                                        
10 De gemeente financiert BAR-dichtbij een digitale steunstructuur waar bewoners hun vragen 
om ondersteuning kunnen neerleggen. BAR-dichtbij zorgt dan voor een match met algemene 
voorzieningen, het aanbod van SWA of creëert zelf aanbod. 
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2. Typering taken 
Het bestaande uitvoerende jongerenwerk, de informatievoorziening in het Koetshuis  en 
de coördinatie van de vrijwilligersvacaturebank worden de vaste ankerpunten voor de 
bewoners. Het huidige aanbod aan informele zorg kan onder druk komen te staan door 
de concurrentie van BAR-dichtbij. Ontwikkeling van nieuwe arrangementen voor 
informele zorg blijven beperkt zonder extra middelen. Het accent ligt op uitvoerend 
werk en het faciliteren van informatieverstrekking en (bestaande) informele zorg. SWA 
blijft de spin in het web van de oude, vertrouwde informatie en kanalen. Voor nieuwe 
dienstverlening zullen bewoners en organisaties zich steeds meer gaan richten tot 
andere organisaties.  
 
3. Omvang organisatie  
In tabel 2 is aangegeven wat de formatie is van SWA in 2015 en structureel voor het 
takenpakket 2015.  
 
Tabel 2: Huidige formatie en formatie bij taken welzijnspartner in uren per week 
 

taken  huidige 
formatie 
2015 

taken 
welzijnspartner 
structureel 

informatie en advies (wonen 
welzijn zorg) 

24 u 24 u 

informele zorg 
(vrijwilligerswerk, 
mantelzorgondersteuning en 
cliëntadvisering ) 

38 u 38 u 

LZN (0 – 100) 14 u 14 u 

jongerenwerk 100 u 100 u 

buurtgebonden jeugd en sport 32 u 32 u 

wijkcentra -- -- 

kwartiermaker/ innovatie  36 u * -- 

directie + staf 60 u 60 

totaal  304 u  268 u (- 36) 

* tijdelijk 

 
Het verschil is dat de uren voor kwartiermaker verdwijnen vanaf 2016. De formatie 
komt vanaf 2016 op het oude niveau (minder dan 8 fte structureel), maar het speelveld 
zal in 2015 sterk veranderen. De wijkteams vragen om welzijnsmaatwerk, van SWA of 
andere organisaties zoals BAR-Dichtbij. Er komt druk op de organisatie van SWA die er 
in 2014 nog niet was. Er is een blijvende investering nodig voor een goede afstemming 
met de BAR-organisatie en het LZN. De coördinatie van het LZN en de coördinatie van 
het WWZ-beraad blijven bronnen voor het ontwikkelen van de dienstverlening in de 
informele zorg. Echter nieuwe dienstverlening kan alleen op gang komen als daar in 
geïnvesteerd kan worden. 
 
4. Kwaliteiten medewerkers 
Het uitvoerend jongerenwerk vergt competenties van Welzijn Nieuwe Stijl. Voor 
coördinerende activiteiten is nodig dat iemand overzicht kan houden, kan organiseren 
en kan communiceren. Voor faciliterend werk als het verstrekken van informatie of het 
begeleiden van vrijwilligers is nodig een dienstverlenende houding en communicatieve 
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vaardigheden. Bij de werkzaamheden ligt het accent meer op continueren van de 
dienstverlening, motiveren van vrijwilligers en afstemmen met andere organisaties. Het 
accent ligt minder op teambuilding en aansturen van vrijwilligers. Het coördineren van 
activiteiten is voldoende. 
 
5. Accenten managementkwaliteiten 
Voor het continueren van de bestaande taken is het van belang dat het management de 
interne samenwerking stimuleert en potentiële conflicten kan beslechten (teamleider). 
Het management geeft aandacht (leidinggever) en regelt de interne bedrijfsvoering, 
bewaakt de voortgang en rapporteert daarover (beheerder, coördinator). Voor het 
ontwikkelen van nieuwe arrangementen, het stimuleren van (financiële) steun van de 
gemeente en het aanboren van nieuwe financiële bronnen zijn vooral extern gerichte 
kwaliteiten nodig als het bespelen van de omgeving, werken aan win-win situaties, het 
initiëren van veranderingen en het ontwikkelen van duurzame relaties (netwerker en 
strateeg).   
 
6. Bestuursmodel 
Bij de kleine organisatie die SWA is en zal blijven, is de huidige bestuursstructuur 
adequaat. Het bestuur is belast met het besturen van de onderneming en is 
eindverantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen. Het 
bestuur kan belangrijke taken ook zelf uitvoeren. Via een mandaat moet geregeld 
worden dat de directeur snel en adequaat kan handelen. Omdat de context waarbinnen 
gewerkt moet worden zo in beweging is en omdat er druk wordt verwacht vanuit de 
Bar-organisatie en wellicht ook vanuit de gemeente, is een ruimer mandaat nodig dan de 
huidige directeur heeft of een ruime beschikbaarheid van een bestuurslid.   

 
7. Kwaliteiten bestuursleden 
Het bestuur is eindverantwoordelijk en staat dicht bij de dagelijkse gang van zaken van 
de organisatie. Het bestuur moet kennis hebben van een welzijnsorganisatie en van 
bedrijfsvoering, voeling hebben met wat leeft in de gemeente, politiek-bestuurlijk 
gevoelig zijn, een netwerk hebben in de gemeente en ondernemerschap. Dat laatste is 
van belang voor de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening en het aanboren van 
nieuwe financiële bronnen. 
 
 

2.3. Uitbreiding takenpakket 
 
Er is nog kans dat het takenpakket voor SWA wordt uitgebreid met de aansturing van de 
wijkteams en wellicht nog meer taken als de gemeente alsnog besluit om de 
transformatie van het sociaal domein in Albrandswaard zoveel mogelijk lokaal te 
organiseren.   
 
1.Profiel 
SWA ontwikkelt zich als een robuuste organisatie die op flexibele wijze de vragen van de 
gemeente oppakt en ontwikkelt. Het gaat om vragen die te maken hebben met de 
transformatie in het sociaal domein als gevolg van de nieuwe taken die de gemeente 
heeft op de terreinen maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. 
De huidige taken van SWA worden versterkt en meer op de toekomst gericht door het 
loket voor Zorg en Welzijn wat onder aansturing van SWA opereert en waarvan de 
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sociale wijkteams de spil vormen. De vragen die binnenkomen, de bevindingen van de 
sociale wijkteams en de vragen die worden voorgelegd aan het LZN vormen bronnen 
voor de ontwikkeling van nieuwe welzijnsarrangementen.  
Er moet ruimte zijn om continu bezig te zijn met de ontwikkeling van nieuwe 
arrangementen. De coördinatie en het faciliteren van arrangementen die met 
vrijwilligers worden ingevuld vergen meer en andere inzet dan nu gebeurt. Accent ligt 
op aangaan van samenwerkingen voor het ontwikkelen van nieuwe diensten, het trainen 
van vrijwilligers, het motiveren en faciliteren van vrijwilligers.  
Daarnaast gaat het om het stimuleren en ondersteunen van bewoners om zelf zaken te 
organiseren op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg. Het WWZ-beraad kan hiervan 
de motor zijn of een belangrijke partner. 
Initiatieven van SWA hebben altijd betrekking op het hele sociale domein en bestrijken 
meerdere wetten. Zo kunnen activiteiten raakvlakken hebben op dagbesteding, re-
integratie en vrijwilligerswerk. Nauwe samenwerking met de gemeente op deze 
terreinen is nodig. 
 
2. Typering taken 
Alle huidige taken worden een voedingsbodem voor het ontwikkelen van nieuwe 
arrangementen en nieuwe bewonersnetwerken. Het bestaande uitvoerend 
jongerenwerk, het organiseren van informele zorg en het faciliteren van 
informatieverstrekking en netwerken (LZN, WWZ-beraad), moet leiden tot het 
ontwikkelen en borgen van nieuwe arrangementen en nieuwe samenwerkingen. De 
typering ‘ spin in het web’ krijgt een nieuwe betekenis voor SWA in Albrandwaard. Het 
gaat niet alleen om het onderhouden van netwerkcontacten maar om het stimuleren en 
ontwikkelen van (nieuwe) netwerkcontacten voor het ontwikkelen van nieuwe vormen 
van dienstverlening die bewoners zelf gestalte geven. De bestaande taken zijn daarvoor 
de springplank en mogen niet verwaarloosd worden. 
 
3. Omvang organisatie 
De transformatie vergt een grote mate van flexibiliteit in de organisatie. Daarvoor is het 
nodig dat alle professionals niet zelf taken uitvoeren maar een team aansturing  van 
mensen die de taken uitvoeren. Dat kunnen vrijwilligers zijn, stagiaires of mensen die 
door de gemeente worden aangezet om onbetaalde arbeid te verrichten.  
Bij alle taken worden dan eerst mensen gezocht en daarna wordt bepaald hoe de taken 
door en met deze vrijwilligers worden ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij gaat het om 
het stimuleren van bewoners om zich in te zetten voor anderen en dat te waarderen. 
Een mix van wat nuttig is voor de samenleving en nuttig voor de personen in kwestie. De 
professionals moeten dan niet alleen in staat zijn om met vrijwilligers om te gaan, maar 
om de vrijwilligers tot een team te maken, commitment op de taken te krijgen, taken te 
delegeren, mensen helpen verantwoordelijkheid te nemen, de teamleden coachen en het 
resultaat bewaken. Het resultaat is dan een afgesproken arrangement voor kwetsbare 
bewoners. Het team van vrijwilligers moet dit organiseren en uitvoeren. 
Bij het jongerenwerk gaat het anders. Het werk van de professionals is het vinden en 
contact leggen met jongeren en hen te stimuleren hun talenten te ontwikkelen en een 
richting te vinden voor hun leven door o.a. als vrijwilliger ook activiteiten te 
organiseren. Het stimuleren tot activiteiten is een onderdeel van dit gespecialiseerde 
werk. Daarbij zijn de activiteiten en de resultaten daarvan ondergeschikt aan het belang 
ervan voor de jongeren. 
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Deze aanpak waarbij de huidige en nieuwe taken worden gedaan door een team van 
vrijwilligers vergt wel een basisbezetting van professionals op de drie poten van de 
organisatie, te weten het LZN, de informatieverstrekking en de informele zorg.  
 
In tabel 3 is een overzicht gegeven van de huidige formatie en de formatie die past bij de 
genoemde uitbreiding van taken. De formatie voor uitbreiding van taken wordt 
vergeleken met de formatie die SWA heeft aangevraagd in haar begroting 2015.  
 
Tabel 3: Huidige formatie en formatie bij uitbreiding taken in uren per week, afgezet tegen 
uren in begroting 2015 SWA 
 

taken  huidige 
formatie 
2015 

uitbreiding 
taken 

begroting 2015 
SWA 

informatie en advies (wonen 
welzijn zorg) 

24 u 36 u  (+12) 36 u   (+12) 

informele zorg (vrijwilligerswerk, 
mantelzorgondersteuning en 
cliëntadvisering ) 

38 u 86 u  (+48) 86 u  (+ 48) 

LZN (0 – 100) 14 u 20 u  (+ 6) 16 u  (+2) 

jongerenwerk 100 u 100 u 100 u 

buurtgebonden jeugd en sport 32 u 32 u 32 u 

wijkcentra -- 8 u  (+ 8)   -- 

kwartiermaker/ innovatie  36 u * 36 u (+36)   -- 

directie + staf 60 u 60 60 u 

totaal  304 u  378 u  
(+110) 

330 u (+ 62) 

* tijdelijk 

 
Deze tabel geeft aan op welke taken een grotere professionele inzet nodig is. De 
verwachting is dat de aanwezigheid van wijkteams zal leiden tot meer informatievragen 
en meer signalen waar niet alleen het sociale wijkteam maar vooral de poot informele 
zorg mee aan de slag moet. Daarom is versterking op de cruciale onderdelen informele 
zorg en informatie en advies noodzakelijk. Je kunt ook zeggen dat als de poten 
informatie en advies en informele zorg niet worden versterkt dat de sociale wijkteams 
gaan dichtslibben omdat ze enerzijds teveel bezig zijn met eenvoudige informatievragen 
en anderzijds bewoners niet kunnen overdragen voor welzijnsarrangementen. De 
uitbreiding van uren op deze twee poten hoort bij het inzetten van het nieuwe 
instrument van wijkteams. 
Omdat de verantwoordelijkheid van de gemeente zich nu uitstrekt over meer kwetsbare 
mensen, zal ook het contact tussen de wijkteams en het LZN toenemen. Het zal vaker 
gaan om bewoners die zorg en ondersteuning nodig hebben en daarbij betekent 
maatwerk leveren dat er afhankelijk van de situatie en de ontwikkeling daarvan 
afwegingen worden gemaakt over meer welzijnsarrangementen en minder zorg of 
minder welzijnsarrangementen en meer zorg. Een beperkte uitbreiding is nodig om de 
toenemende communicatie goed te laten verlopen. Te weinig ruimte voor communicatie 
zal leiden tot een te snel of een te laat zorggebruik.  
 
De innovatie die nu is belegd bij de kwartiermaker is niet alleen in 2015 nodig maar de 
komende jaren. De gewenste innovatie is niet iets van de transitie maar van de 
transformatie. Het is een zoektocht naar enerzijds de juiste mix van nieuwe 
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welzijnsarrangementen die kwetsbare bewoners kunnen ondersteunen (algemene 
voorzieningen) en anderzijds de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden 
waardoor bewoners meer duurzaam voor elkaar gaan zorgen (civil society). Daarom is 
het van belang dat de komende jaren de innovatietaak wordt neergelegd bij een 
professional die daarvoor is vrijgesteld. De huidige constructie dat de innovatietaak is 
neergelegd bij de directeur SWA maakt het mogelijk dat op alle schaakborden tegelijk 
kan worden ingezet en meegepraat.  
 
De wijkcentra zijn een belangrijke plek voor ontmoeting voor bewoners. De 
mogelijkheden van de wijkcentra voor de ontwikkeling van nieuwe 
samenwerkingsverbanden tussen bewoners moeten worden gestimuleerd. Daarom is 
het goed dat er ook professionele aandacht is voor het beheer van de wijkcentra. 
 
Het aantal extra uren dat nodig is voor de genoemde uitbreiding van taken is ook 
vergeleken met de formatie die SWA heeft genoemd in de begroting 2015. Voor de 
uitbreiding van taken is structureel uitbreiding nodig met 3 fte (110 uur). SWA heeft in 
haar begroting 2015 gerekend met uitbreiding van structureel 2 fte (62 uur). Het 
verschil wordt vooral door twee zaken bepaald: voor de genoemde uitbreiding van 
taken wordt gedacht aan een ontwikkeling die enkele jaren duurt en die ook inhoudt het 
ontwikkelen van netwerken van burgers. De uitbreiding van SWA in haar begroting 
2015 heeft een kortere horizon (2015) en is vooral gefocust op de drie poten van het 
loket voor Zorg en Welzijn.  
 
4. Kwaliteiten uitvoerend medewerkers 
Het uitvoerend jongerenwerk vergt competenties van Welzijn Nieuwe Stijl.  
Voor coördinerende activiteiten is nodig  dat iemand overzicht kan houden, kan 
organiseren en kan communiceren. Voor faciliterend werk als het verstrekken van 
informatie of het begeleiden van vrijwilligers is nodig een dienstverlenende houding en 
communicatieve vaardigheden.  Alle medewerkers moeten ook vrijwilligers kunnen 
aansturen en aan teambuilding kunnen werken. 
 
5. Accenten managementkwaliteiten  
SWA moet goed zichtbaar zijn in Albrandswaard. Dat betekent dat het management 
gericht moet zijn op het onderhouden van contacten met de omgeving en het creëren 
van win-win situaties (netwerker) en het opbouwen van duurzame relaties door 
resultaten te laten zien (producent). Daarnaast moet het management focus aanbrengen 
en veranderingen initiëren die passen bij de missie en doelen van de organisatie 
(strateeg). Tegelijkertijd moet het management voortdurend keuzes kunnen maken en 
deze naar buiten en naar binnen kunnen uitleggen (leidinggever). Het accent ligt dus 
sterk op externe gerichtheid en flexibiliteit. 

 
6. Bestuursmodel 
Er is sprake van een groot speelveld, complexe processen, nieuwe situaties waar nog 
geen standaardwerkwijzen voor bestaan plus bestaande overzichtelijke taken. Hierbij 
past een full time bestuur dat eindverantwoordelijkheid draagt zoals bij een Raad van 
Toezichtmodel gebruikelijk is.  Daarbij zijn er twee organen; een Raad van Bestuur 
(meestal ook de directie) die de organisatie bestuurt en eindverantwoordelijk is. En een 
Raad van Toezicht die integraal toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur op 
basis van expliciete ijkpunten en die de Raad van Bestuur benoemt en ontslaat. 
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7. Kwaliteiten Toezichthouders 
De Raad van Toezicht staat op meer afstand van de Raad van Bestuur. Er is geen 
bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken van de organisatie. De taken hebben 
betrekking op de continuïteit en de toekomst van de organisatie. Het is van belang dat 
de leden van de Raad van Toezicht kennis hebben van de taken van een 
welzijnsorganisatie, van ontwikkelingen in het brede sociaal domein en van 
bedrijfsvoeringaspecten, bijvoorbeeld het maken van risicoanalyses.  
 
 

3. Verschillen in taken en organisatievormen 
 
De doelen van de transformatie van het sociaal domein kunnen alleen worden 
gerealiseerd via een cultuuromslag. Gemeenten moeten daar actief op inzetten via 
welzijnswerk en wijkwerk. Dit wordt een majeure operatie. Als de gemeente 
Albrandswaard voor SWA als belangrijkste rol ziet het blijven doen waar de organisatie 
nu goed in is, dan accepteert de gemeente dat andere organisaties in de gaten gaan 
springen die gaan ontstaan. Dat kunnen lokale en regionale organisaties zijn. 
Zorgaanbieders zijn zich er sterk van bewust dat er een verschuiving richting preventie 
en welzijn moet plaatsvinden en bieden zich hiervoor aan. Het is geen gewaagde 
voorspelling om te stellen dat er over tien jaar een andere behoefte zal zijn aan 
informele zorg dan wat nu wordt geboden door SWA. Informele zorg zal mee moeten 
veranderen met een veranderende vraag en wijze van organiseren van bewoners. 
Minder aanbod van kant en klare diensten en meer het stimuleren van inzet van burgers 
rechtstreeks voor elkaar.  
 
Bij het borgen van het takenpakket 2015 zonder de kwartiermaker past de huidige 
organisatievorm. Een kleine organisatie met een vast takenpakket en een accent op het 
beheer van het huidige takenpakket kan volstaan met een directeur en een bestuur dat 
volledig verantwoordelijk is. Mocht er nog sprake zijn van een uitgebreider takenpakket 
dat beter aansluit bij de transformatiegedachte dan moeten de drie poten van het loket 
voor zorg en welzijn worden versterkt en moet gewerkt worden aan een cultuuromslag 
bij de bewoners. Daarvoor is niet zozeer een grote organisatie nodig maar een 
organisatie waar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen.  Bij 
professionals die zelfstandig teams van vrijwilligers kunnen aansturen. En daarbij hoort 
een directeurbestuurder die zelfstandig de organisatie kan runnen.  
 
Het dilemma wat zich nu voordoet is dat er voor de huidige taken geen 
organisatieaanpassing nodig is, maar voor de genoemde uitbreiding van taken wel. De 
SWA is financieel afhankelijk van de keuzes die de gemeente maakt.  
De SWA staat in ieder geval voor de opgave om een nieuwe directeur aan te stellen. Als 
SWA de optie voor een uitgebreider takenpakket wil openhouden, moet ze daarmee 
rekening houden bij de keuze voor een directeur. Dan heeft SWA behoefte aan een 
directeur die niet alleen goed kan schakelen tussen taken binnen de organisatie en 
buiten de organisatie, maar ook een factor van belang is in de ontwikkelingen binnen het 
sociaal domein. 
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