
 

Raadsinformatiebrief 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: het college 

Datum: 12 februari 2019 

Onderwerp: toezeggingen informatievergadering Samenleving 

Doel: ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: toezeggingen 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

In de informatievergadering Samenleving van 31 januari jl. heeft wethouder Van Steen een aantal 

toezeggingen gedaan. Met deze raadsinformatiebrief wordt een aantal daarvan ingelost. 

 

Informatie 

 

Toezegging actuele informatie over transitie 

De wethouder heeft toegezegd om nadere informatie te verstrekken over de subsidie O3 en de 

Schroef. 

Gelet hierop treft in de bijlagen aan: 

 het collegebesluit van 18 december 2018;  

 de offertes O3 en Stichting de Schroef 2019-2020; 

 de beschikkingen O3 en Stichting de Schroef. 

 

 
Toezegging rondvraag 

De wethouder heeft toegezegd dat de subsidiebeoordeling over ‘Alles voor Mekaar’ aan u zal worden 

toegestuurd. 

 

Als bijlagen treft u daarom aan: 

 

 het collegebesluit van 22 januari 2019; 

 het plan van Alles voor Mekaar en andere stukken; 

 de beschikking aan O3 over Alles voor Mekaar.  
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Collegevoorstel 
 
 

Aanleiding / voorgeschiedenis 

U heeft op 3 juli 2018 de uitvragen aan O3 en Stichting de Schroef voor subsidie 2019-2020 vastgesteld. 

Beide organisaties hebben inmiddels een offerte uitgebracht. Voorgesteld wordt om subsidie te verlenen aan 

O3 en Stichting de Schroef voor de jaren 2019 en 2020.  

 

Feitelijke informatie 

In de uitvragen zijn O3 (het samenwerkingsverband van ContourdeTwern, GGD, Juvans en MEE) en 

Stichting de Schroef verzocht om aan te geven hoe zij bijdragen aan de 3 maatschappelijke effecten die zijn 

benoemd voor subsidie in het sociaal domein: 

 inwoners kunnen zelf en/of met behulp van hun sociale omgeving zo zelfstandig mogelijk 

functioneren in onze maatschappij (zelfredzaamheid); 

 jeugdigen kunnen in een veilige (pedagogische) omgeving opgroeien en zich verder ontwikkelen; 

 inwoners kunnen zich ontspannen, elkaar ontmoeten en ondersteunen in een prettig sociaal klimaat.  

 

De organisaties is gevraagd om de basistaken te onderscheiden die zij door het jaar heen leveren aan onze 

inwoners. Daarnaast benoemen ze welke resultaten ze verwachten te bereiken op de thema’s die we 

gezamenlijk hebben benoemd: 

 participatie 

 veiligheid 

 preventie 

 vrijwilligers 

 presentie in de wijken/buurtinitiatieven 

 communicatie. 

 

De offertes van O3 en Stichting de Schroef zijn tijdig ontvangen.  

 

Afweging 

Beide offertes geven voldoende antwoord op wat er is uitgevraagd. Hieronder volgt een toelichting per 

organisatie. 

 

O3 

O3 beschrijft wat het onder het basispakket verstaat en levert. Daarnaast benoemt O3 de te realiseren 

resultaten op de gezamenlijk geformuleerde thema’s voor de komende jaren. Vermeldenswaardig uit de 

offerte van O3 is dat er vanaf 2019 een belangrijke doorontwikkeling plaatsvindt in de samenwerking tussen 

de O3-partijen, te weten ContourdeTwern, GGD, Juvans en MEE. Eén integraal manager wordt 

verantwoordelijk voor de inhoudelijke en functionele afspraken binnen de gebiedsgerichte teams Drunen, 

Oudheusden en Vlijmen. De manager werkt daarnaast op basis van een integrale begroting in plaats van 

een uit verschillende onderdelen samengestelde begroting. O3 vraagt voor 2019 om een bedrag van  

€ 3.108.819 (inclusief indexering van 2,5%). Het budget dat in de gemeentelijke begroting 2019 is 

opgenomen bedraagt € 3.098.635 (inclusief indexering van 1,8%). Het bedrag is in lijn met de structurele 

subsidie in de jaren 2017 en 2018. Het verschil tussen het gevraagde en beschikbare bedrag zit in het 

percentage van de indexering. Er is geen aanleiding om af te wijken van het vastgestelde indexpercentage 

van 1,8%.  

De subsidie 2020 wordt geïndexeerd met het dan vastgestelde percentage.  
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Stichting de Schroef 

Ook Stichting de Schroef onderscheidt in haar offerte taken uit het basispakket en beschrijft de resultaten die 

ze wil bereiken op de verschillende thema’s. Met Stichting de Schroef is afgesproken om in 2019 een 

evaluatie te houden over de jaren 2017 en 2018. Dit is de eerste periode dat de stichting subsidie heeft 

ontvangen voor een grotere, bredere, rol in het sociaal domein. Aan de hand van de evaluatie die naar 

verwachting eind 2019 is afgerond, wordt dan vooruitgeblikt op de samenwerking vanaf 2021. Conform de 

uitvraag heeft Stichting de Schroef een subsidieaanvraag gedaan voor 2 jaar. De offerte bedraagt in totaliteit 

€ 321.230 waarvan € 160.000 in 2019 en € 161.230 in 2020. Dit jaarlijkse bedrag komt overeen met de 

bedragen in 2017 en 2018. 

Het voorstel is om de subsidie voor 2019 en 2020 te bepalen op € 160.000. De subsidie 2020 wordt 

geïndexeerd met het dan vastgestelde percentage.  

 

Inzet van middelen 

In de begroting 2019 staat voor O3 een bedrag opgenomen van € 3.043.845, exclusief indexering. De 

indexering voor budgetsubsidies is voor 2019 vastgesteld op 1,8%. Het subsidiebedrag 2019 komt met deze 

indexering uit op € 3.098.635.    

De subsidie voor Stichting de Schroef is niet structureel opgenomen in de begroting. Stichting de Schroef 

heeft over de periode 2017-2018 voor het eerst een subsidie ontvangen voor een grotere, bredere rol in het 

sociaal domein. Voor deze jaren is toen incidenteel dekking gevonden binnen de zorgbudgetten van het 

sociaal domein. Omdat de budgetten van het sociaal domein nu reëel zijn geraamd is er voor 2019 en 2020 

geen dekking aanwezig. De subsidie voor 2019 is niet opgenomen in de vastgestelde begroting 2019 en zal 

zodoende tot een overschrijding leiden binnen het programma sociaal domein. Overschrijdingen binnen het 

sociaal domein worden achteraf ten laste van de reserve Sociaal domein gebracht. Dit kan incidenteel, maar 

niet structureel. De overschrijding zal in de eerste bestuursrapportage 2019 worden verwerkt. Met het 

opnieuw voor 2 jaar toekennen van deze subsidie krijgt de subsidieverlening aan Stichting de Schroef  een 

structureel karakter. Structurele uitgaven moeten binnen de begroting structureel worden afgedekt. De 

subsidie voor 2020 (en eventuele verdere jaren) zal bij de eerstvolgende voorjaarsnota worden 

meegenomen en moet financieel worden ingepast in de meerjarenraming 2020 en eventuele volgende jaren. 

Stichting de Schroef ontvangt dit subsidiebedrag naast het bedrag van € 215.600 voor de financiering van de 

combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Deze bijdrage van € 215.600 is in de gemeentelijke 

begroting opgenomen. 

 

Procedure / vervolgstappen 

Als u volgens dit voorstel besluit, worden de bijgaande beschikkingen aan O3 en Stichting de Schroef 

verzonden.  

 

Voorgenomen besluit 

Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen. 
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BESLUIT 

 

 

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 18 december 2018 

 

besloten:  

 

 O3 voor 2019 en 2020 een subsidie van € 3.098.635 per jaar toe te kennen; 

 Stichting de Schroef voor 2019 en 2020 een subsidie van € 160.000 per jaar toe te kennen. 

 

 

namens het college van Heusden, 

de secretaris, 

 

 

 

 

 

mr. H.J.M. Timmermans  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTADRES 

Gemeente Heusden 
Postbus 41 

5250 AA  Vlijmen  
 

BEZOEKADRES 

Julianastraat 34 
Vlijmen 

 

T (073) 513 17 89 

F  (073) 513 17 99 

E INFO@HEUSDEN.NL 

 

DIGITAAL LOKET 

www.heusden.nl 
 

Bankrelatie 

NL54BNGH0285003909 

 
 

 
 
 
 
Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.  
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar  
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mevrouw Walters, 

 

Op 28 september jl. ontvingen wij van u de ‘Offerte Sociaal Domein 2019-2020’. In 

deze brief informeren wij u over de subsidie die in 2019 en 2020 hiervoor aan 

Stichting de Schroef wordt verleend. Ook de subsidie die de stichting in 2019 

ontvangt voor de combinatiefuncties en buurtsportcoaches is hierin opgenomen.  

 

Inleiding 

Op 26 juli 2016 hebben wij het ‘Kader subsidie uitvraag sociaal domein 2017-2018’ 

vastgesteld. Het kader richt zich op realisatie van de voor het sociaal domein 

vastgestelde maatschappelijke effecten. Om die effecten te bereiken subsidiëren 

we werkzaamheden die zich richten op de directe omgeving van de inwoners zelf, 

het sociale netwerk en het laagdrempelig aanbod van activiteiten, ondersteuning 

en hulp, het zogenaamde voorliggend veld.  

Naar aanleiding hiervan heeft u de genoemde offerte uitgebracht.  

Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad de begroting 2019 vastgesteld. 

Hierin staan ook de budgetten voor de uitvoering van taken in het voorliggend veld 

van het sociaal domein.  

 

Eind 2012 heeft de gemeente Heusden de ‘Verklaring deelname Programma Sport 

en Bewegen in de Buurt/Brede impuls combinatiefuncties’ getekend. De gemeente 

ontvangt middelen van het Rijk voor de combinatiefuncties en de 

buurtsportcoaches. Naast de doorbetaling van deze middelen ontvangt Stichting 

de Schroef een gemeentelijke bijdrage voor de combinatiefuncties.  

 

 
  

 

Stichting de Schroef 

M. Walters 

Postbus 328 

5150 AH DRUNEN 

ONS KENMERK:  00566603 

UW KENMERK:   

UW BRIEF VAN:   

BEHANDELD DOOR:   

ONDERWERP:  subsidie 2019 en 2020 

AANTAL BIJLAGEN:   

DATUM:  18 december 2019 

VERZ.  20 december 2019 
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Subsidie 2019 en 2020 

 

Subsidie op basis van uw ‘Offerte Sociaal Domein 2019-2020’ 

Voor 2019 en 2020 ontvangt Stichting de Schroef een budgetsubsidie van  

€ 160.000 per jaar.  

Het college heeft bij de behandeling op 18 december aangegeven:  

Het college wil 2019 benutten om een grondige evaluatie te doen waarbij sterker 

de relatie wordt aangetoond tussen subsidie en geleverde prestaties. 

 

Subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches 2019 

Stichting de Schroef ontvangt voor het jaar 2019 een subsidie van € 215.600. Het 

bedrag is als volgt berekend: 

3 fte combifuncties x € 20.000 vanuit de rijksbijdrage  € 60.000 

3 fte combifuncties x € 30.000 gemeentelijke bijdrage  € 90.000 

3,28 fte buurtsportcoaches x € 20.000 vanuit de rijksbijdrage      € 65.500 

 

Aan de subsidies verbinden wij de hiernavolgende voorwaarden.  

 

1. Activiteiten 

Het op basis van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016’ ter 

beschikking gestelde subsidiebedrag moet worden besteed aan de uitvoering van 

de activiteiten conform de bovengenoemde uitvraag, uw offerte en de 

‘Prestatieovereenkomst 2015+2016 gemeente Heusden en Stichting de Schroef’. 

 

Wij gaan ervan uit dat Stichting de  Schroef vraagstukken oppakt die zich in de 

loop van het jaar aandienen. Als zich problemen in de capaciteit voordoen, 

verwachten wij een voorstel met een afweging welke activiteiten anders, minder of 

niet meer kunnen worden gedaan. 

 

We zijn in 2017 gestart met de eerste stappen op weg naar een resultaatgerichte 

verantwoording. Hiermee gaan we door in 2019 en 2020.  

 

2. Bijzondere voorwaarden 

 

a. Beschikbaarstelling subsidie 

De verleende subsidiebedragen 2019 ad € 160.000 en € 215.600 worden bij wijze 

van voorschot voor 100% beschikbaar gesteld. Overeenkomstig de Kadernota 

Subsidiebeleid 2015 wordt aan het begin van elk kwartaal een voorschot 

uitgekeerd van 25% van het subsidiebedrag. Dit betekent dat u per kwartaal een 

bedrag van respectievelijk € 40.000 en € 53.900 ontvangt. De voorschotten worden 

overgemaakt op het IBAN-nummer eindigend op 532 ten name van Stichting de 

Schroef onder vermelding van ‘subsidie sociaal domein Heusden 2019’ en 

‘subsidie combifuncties en buurtsportcoaches 2019’.  
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b. Tussentijdse rapportage  

Gedurende de subsidieperiode zullen we tussentijds afstemmen over de 

samenwerking en nieuwe ontwikkelingen. We verwachten dat u per kwartaal 

inzage geeft in de stand van zaken omtrent de uitvoering van de offerte, de te 

behalen resultaten en de kansen die worden gezien voor de doorontwikkeling van 

het werk. Tweemaal per jaar gebeurt dit schriftelijk, te weten per 15 september in 

een tussentijdse rapportage over de eerste helft van het jaar en in de 

verantwoording over het gehele subsidiejaar.  

Op basis van deze rapportages kunnen de afspraken zo nodig in onderling overleg 

worden bijgesteld.   

 

c. Vaststelling subsidie 

U dient voor 1 juni, volgend op het subsidiejaar, een financieel en inhoudelijk 

verslag in bij de gemeente. Wij gaan met elkaar in gesprek over de noodzakelijke 

inhoudelijke en financiële verantwoording.  

Het financieel verslag bevat in ieder geval een exploitatierekening over het 

subsidiejaar, een balans met toelichting en een accountantsverklaring. In het kader 

van de Wet Normering Topinkomens moet de jaarrekening informatie bevatten 

over de betaalde brutosalarissen inclusief vergoedingen per bestuurder en 

functionaris.   

De gemeente stelt na ontvangst van de financiële en inhoudelijke verslaglegging 

de subsidie vast. Als het subsidiebedrag wordt vastgesteld op een lager bedrag 

dan het totaalbedrag aan verstrekte voorschotten, betaalt u het verschil 

onmiddellijk terug aan de gemeente. 

 

d. Opbouw reserves 

Het is toegestaan reserve te vormen, op voorwaarde dat de afgesproken 

activiteiten zijn uitgevoerd. Instellingen met een budgetsubsidie mogen een 

reserve opbouwen tot maximaal 15% van het, in het betreffende jaar, toegekende 

subsidiebedrag.  

Opgebouwde reserves moeten in eerste instantie worden aangewend voor het 

afdekken van risico’s. Daarnaast kunnen, na overleg met de gemeente, 

zogenaamde bestemmingsreserves worden gevormd. De maximale hoogte 

hiervan moet in verhouding staan tot het doel waarvoor de reserve is opgebouwd. 

In de jaarrekening van de instelling moeten de opbouw en de reserve duidelijk 

worden verantwoord.  

 

Indexering  

Overeenkomstig de ‘Kadernota subsidiebeleid 2015’ wordt in 2020 de 

budgetsubsidie voor het sociaal domein geïndexeerd met een percentage dat door 

de gemeente wordt vastgesteld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 

subsidiecomponent voor personeelskosten en de overige subsidiecomponenten. 

Voor de overige subsidiecomponenten geldt het algemene indexcijfer dat wordt 

toegepast in de gemeentebegroting. In de component ‘personeel’ wordt rekening 

gehouden met de verwachte loonontwikkeling. Voor deze indexering wordt 

aangesloten bij de gemiddelde CBS-index voor CAO-lonen in de gesubsidieerde 

sector. Voor de verhouding tussen de subsidiecomponent voor personeelskosten 

en de overige subsidiecomponenten wordt uitgegaan van een verhouding 75% 
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subsidiecomponent voor personeelskosten en 25% voor overige 

subsidiecomponenten. 

De subsidie voor combinatiefuncties en buurtsportcoaches wordt niet geïndexeerd.    

 

e. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

In 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking 

getreden. De aanscherping van de Wet verplichte meldcode kindermishandeling 

en huiselijk geweld is vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur en is per 

1 januari 2019 van kracht. Om te voldoen aan de subsidievoorwaarden dient uw 

organisatie in het jaarverslag 2019 aan te kunnen geven dat u over een dergelijke - 

aangescherpte - meldcode beschikt. 

 

f. Social return 

Aan de subsidieverlening is de voorwaarde verbonden dat 5% van het 

subsidiebedrag in 2019 wordt ingezet voor social return, conform de ‘Kadernota 

Subsidiebeleid 2015’. We gaan in overleg over de manier waarop we de social 

return inzichtelijk maken/houden en onderzoeken nieuwe manieren om aan social 

return invulling te geven.     

    

Bezwaar 

U of een ander die daar belang bij heeft, kan bij de gemeente tegen dit besluit 

bezwaar maken. Dit kan tot uiterlijk zes weken na de verzenddatum van dit besluit. 

Op http://www.heusden.nl/bezwaarclausule leest u hier meer over. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Digna van den Broek via 

het telefoonnummer (073) 513 17 89 of per e-mail via info@heusden.nl, met 

vermelding van het zaaknummer 00566603.  

 

 

met vriendelijke groet, 

namens het college van Heusden, 

 

Marjolein van Eggelen  

Manager 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-291.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvinciaalblad%257CWaterschapsblad%257CBladGemeenschappelijkeRegeling%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3dmeldcode%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20170707%26epd%3d20170707%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
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1. Inleiding  

 

 

Voor u ligt de offerte 2019/2020 van samenwerkingsverband O3. Deze is gebaseerd op de ‘Uitvraag 

subsidie O3 sociaal domein 2019’ en heeft betrekking op het voorliggend veld in de gemeente Heus-

den met haar elf kernen.  

 

Wij beschrijven in de offerte hoe we de komende twee jaar verder invulling geven aan de transfor-

matie in het sociaal domein van Heusden, door vanuit Bijeen, in gezamenlijkheid te investeren in 

vitale gemeenschappen om te komen tot stevige kernen en wijken. De omslag naar collectief pre-

ventief werken en wanneer nodig individueel curatieve inzet. Daarbij zijn gebiedsgericht werken en 

schaalverdieping het uitgangspunt. Wij streven ernaar om met laagdrempelige voorzieningen en 

vroegsignalering steeds beter in te spelen op maatschappelijke problematiek. Tegelijkertijd willen 

we beschikbaar zijn voor de ondersteuning van (netwerken van) inwoners met initiatieven. Zo zet 

O3 in op zowel ‘problemen’ als ‘kansen’.  

 

De gemeente Heusden wil met de uitvraag de volgende maatschappelijke effecten realiseren: 

1. Inwoners kunnen zelf en/of met behulp van hun sociale omgeving zo zelfstandig mogelijk 

functioneren in onze maatschappij (zelfredzaamheid). 

2.  Jeugdigen kunnen in een veilige (pedagogische) omgeving opgroeien en zich verder ontwik-

kelen. 

3.  Inwoners kunnen zich ontspannen, elkaar ontmoeten en ondersteunen in een prettig sociaal 

klimaat (sociale participatie). 

 

O3 organiseert de inzet op genoemde maatschappelijke effecten gebiedsgericht, aan de hand van 

basistaken, (innovatieve) projecten en doorontwikkeling op de door gemeente en O3 gezamenlijk 

benoemde relevante maatschappelijke thema’s. De inhoud, samenhang en ontwikkeling van basis-

taken, projecten en thema’s werken wij nader uit in deze offerte.  

 

Wij geven zo concreet mogelijk aan hoe vanuit O3 zaken worden opgepakt, zonder de flexibiliteit te 

verliezen die nodig is om te kunnen aansluiten op nieuwe ontwikkelingen, ingegeven door initiatieven 

van inwoners, de gemeente (programma Heusden.Samen.Doen!), Bijeen of de professionals van 

O3. Waar dat leidt tot fundamentele verschuivingen in de offerte, zullen we dit vroegtijdig aankaar-

ten. 

 

 

Leeswijzer  

 

In hoofdstuk 2 delen wij onze ambitie voor de gemeente Heusden. Wij geven aan waar O3 met 

gebiedsgericht werken in Heusden over twee jaar op wil uitkomen. Met inwoners en de partners van 

Bijeen én met de gemeente Heusden; waarbij wij de gemeente zien vanuit maatschappelijk onder-

nemerschap als partner en -in het kader van deze offerte- tevens opdrachtgever. 

 

In hoofdstuk 3 gaan wij in op de thema’s die de gemeente en O3 gezamenlijk hebben geformuleerd 

als speerpunten voor 2019 en verder. 

 

Om invulling te geven aan de opgave van de gemeente Heusden, zijn de professionals van O3 actief 

met de uitvoering van zogeheten basistaken en vernieuwende projecten. Hoe deze basistaken zich 

verhouden tot de (vernieuwende) projecten en de thema’s uit de uitvraag, komt in de hoofdstukken 

4 en 5 aan de orde waarbij de verdiepingsinformatie is opgenomen in bijlagen 1 en 2. In bijlage 3 

wordt  aangegeven welke capaciteit (in fte’s) daarmee gemoeid is. 

Om tegemoet te komen aan het verzoek van gemeente Heusden voor wat betreft de opstelling van 

de financiën, presenteren wij in deze offerte een integrale begroting voor O3. De opzet (bijlage 4) 

en uitwerking daarvan staat in hoofdstuk 6. Wij eindigen de offerte met hoofdstuk 7 wat in het teken 

staat van de samenwerking.  
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2. De ambitie reikt verder… 

 

 

Korte terugblik 

Sinds de start van O3 zo’n vier jaar geleden is er, in samenwerking met de gemeente Heusden en 

vele andere partners,  veel in beweging gekomen en veel bereikt; Vrijwillige opvoedondersteuning,  

Met Elkaar locaties, Geldzakenspreekuur, inzet ervaringsdeskundige, talentaanpak vrijwilligershuis 

en opstart vrijwilligersacademie, het aanmeldpunt etc etc. Dit alles is ontwikkeld naast het verster-

ken van de onderlinge en externe samenwerking en de voortzetting van alle reguliere taken zoals 

die, na de transitiedatum, naar de gemeente zijn gekomen. 

  

Teveel om op te noemen én heel veel om met elkaar goed te blijven overzien. O3 werkt in het 

voorliggend veld aan een belangrijke maatschappelijke opdracht met zeer diverse inhoud, expertise 

en netwerkpartners. In opdracht van de gemeente Heusden wordt er daarbij gestreefd naar de door 

de gemeente gedefinieerde maatschappelijke effecten.  

 

1. Inwoners kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren in onze maatschappij (zelfredzaamheid 

en zorgzaamheid) 

2. Jeugdigen kunnen in een veilige (pedagogische) omgeving opgroeien en zich ontwikkelen 

3. Inwoners kunnen zich ontspannen, elkaar ontmoeten en ondersteunen in een prettig sociaal 

klimaat (sociale participatie) 

 

Met het projectmatig samenwerken aan gezamenlijk gedefinieerde doelen, het Bijeen wijkteam in 

de drie grote kernen, de kwartaalbijeenkomsten en de eenduidige aansturing door één programma-

manager in samenspraak met de managers van de moederorganisaties hebben we bereikt waar we 

nu staan.  

 

De ambitie van O3 reikt echter verder….. 

 

We willen een nog verdere samenhang en samenwerking bereiken in het Heusdense.  

 

Inhoudelijk willen we goed uit kunnen leggen op welke wijze we als O3 hieraan werken en ons op 

relevante onderdelen kwantitatief, kwalitatief en procesmatig kunnen verantwoorden.  

 

Organisatorisch willen we verdergaand en efficiënt samenwerken en maximaal ondersteunend zijn 

aan de (opdracht van) de professionals.  

 

 

2.1 Inhoudelijk opdracht 

 

Om u als opdrachtgever meer (over)zicht te geven is onze offerte dit jaar uitgesplitst in  

 Thema’s   

 Basistaken 

 Projecten 

 

De thema’s zijn de grote onderwerpen waarvan we gedurende het jaar met u hebben afgesproken 

om extra aandacht aan te besteden. Op de thema’s wordt in hoofdstuk 3 dieper ingegaan. 

 

In de basistaken zit het grootste gedeelte van onze opdracht. Met de doorontwikkeling van O3 den-

ken we hier nog meer winst uit te kunnen halen. Met de basistaken willen we daadwerkelijk de 

omslag gaan maken in het sociaal domein. Aan de ene kant gebiedsgericht werken met inwoners 

om de kernen zoveel mogelijk inclusief en selfsupportive te maken, aan de andere kant tijdig signa-

leren wanneer er (tijdelijk of langdurig) meer nodig is om ervoor te zorgen dat inwoners langer 

zelfstandig en thuis kunnen blijven wonen op een acceptabele manier (in acceptabele omstandighe-

den, zonder overlast voor buurtbewoners).  
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De werkzaamheden van de diverse professionals van O3 omvatten individuele componenten, collec-

tieve componenten en arrangementen met beide componenten. Bij deze werkzaamheden wordt er 

gewerkt aan zowel problemen als aan kansen. Met elkaar willen we steeds beter de resultaten hier-

van kunnen benoemen.  

 

Onze uitdaging is gevat in onderstaand schema wat we onder het thema toelichten met wat inhou-

delijke voorbeelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
11  Bij de gradaties van 1 t/m 4 neemt de impact toe als het gaat om benaderbaarheid en diepgang van de 

interventies. 

 

 

1.Ondersteuning 

gericht op sti-

muleren Ei-

genkracht en 

samenkracht  

2. Vroeg-signa-

lering in 

wanneer ei-

gen kracht 

tekort schiet 

en (tijdelijk) 

vangnet bie-

den 

3.Signaleren 

wanneer men-

sen niet vra-

gen en er wel 

problemen 

zijn --> eropaf 

4.Meenemen di-

recte omgeving 

samenleving bij 

impact cases en 

maatschappelijke 

vraagstukken 

er is meer nodig zorgen dat de wijk 

meer kan bieden voor 

kwetsbare inwoners 

 

inzet geïndiceerde zorg 

zelfredzaamheid 

Vergroot  
urgentie is eraf 

terug naar vangnet/ 

signalering d.m.v.  

regie 

(burger)initiatief ontwikkeld waardoor inclusie 

inwoners structureel is vergroot 
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 Eigen Kracht en Samenkracht 

 

De ultieme situatie is dat inwoners in straten, buurten, wijken en kernen alles vinden om zo zelf-

standig mogelijk te functioneren, veilig op te groeien en te ontwikkelen, in een prettig sociaal kli-

maat. We zorgen daarom voorde juiste mix aan basisvoorzieningen waar mensen gebruik van kun-

nen maken en waardoor ze op eigen kracht en met hulp van hun omgeving, veilig kunnen opgroeien 

in een prettig sociaal klimaat.  

 

Wat doen we vanuit onze basistaak om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk, grotendeels 

zelfstandig hun leven leiden? 

 

Buurthuizen zorgen voor een plek in de wijk waar sociale activiteiten plaatsvinden, mensen elkaar 

kunnen ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen en zijn een ideale plek voor vroegsignalering 

 

Wijkwinkels met een laagdrempelige inloop en spreekuren waar inwoners terecht kunnen voor een 

praatje en een kopje koffie en wanneer ze problemen tegen komen die ze niet zelf of met hun 

netwerk denken op te kunnen lossen. In de wijkwinkels zitten naast vrijwilligers en relevante net-

werkpartners ook professionals die informatie en advies kunnen geven waardoor de hulpvrager weer 

verder kan. Het moeilijke formulier is weer ingevuld, iemand is gewezen op de taalstimuleringscur-

sus in de wijk, de overlast uit de wijk is besproken en de inwoner weet dat hij, mochten de hande-

lingsalternatieven niet werken altijd een beroep kan doen op buurtbemiddeling, de vrijwilliger om 

de mantelzorger te ondersteunen is aangevraagd etc. 

 

School Maatschappelijk Werk en de jeugdverpleegkundigen van de GGD zijn op de scholen aanwezig. 

Ze zijn daar beschikbaar voor kinderen zelf en voor ouders en leerkrachten die vragen en/of zorgen 

hebben over de (thuis)situatie van hun kinderen/leerlingen. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid 

om signalen vanuit school bespreekbaar te maken en hier actie op uit te zetten. Ook zien de jeugd-

verpleegkundige alle kinderen in beeld en bieden hen en hun ouders zorg en steun als het gaat om 

gezondheid en opvoedingsproblemen. Daarbij ook aandacht voor de psychosociale aspecten en de 

situatie thuis. Doordat zij deel uit maken van de Bijeen Wijkteams kunnen zij de soms grote stap 

naar ondersteuning voor bijvoorbeeld een krachttraining of schuldsaneringstraject verkleinen door 

een collega van het Bijeen Wijkteam mee te nemen of te introduceren.  

 

Jongerenwerk en opbouwwerk zijn aanwezig in de wijk en zorgen voor initiatieven waardoor de 

sociale cohesie in de wijk verbetert (straatspeeldagen, koken in de wijk om overwicht bij jongeren 

tegen te gaan, wijkbabbels). Ze signaleren collectieve of individuele problematiek, maken deze span-

ning in de wijk bespreekbaar of zorgen ervoor dat de juiste ondersteuning wordt ingezet. Daarnaast 

organiseren we collectieve oplossingen waar mensen terecht kunnen zoals Met Elkaar locaties, vrij-

willigershuis en de vrijwilligersacademie om (de inzet van) vrijwilligerswerk te stimuleren en op de 

juist manier te ondersteunen. 

 

Kortdurende ondersteuning door mantelzorgondersteuner, maatschappelijk werk, jongerenwerk of 

cliëntondersteuning waarbij enkele gesprekken nodig zijn om de inwoner(s) weer in zijn eigen kracht 

te zetten of naar de juiste activiteit(en) te leiden.  

Gezamenlijk organiseren we een diversiteit aan preventieve activiteiten zoals cursus herstellen doe 

je zelf, krachttraining, opvoedcursus, mantelzorgbijeenkomst, gezondheidsvoorlichtingen op scholen 

etc. 

Alle O3 professionals zijn bij deze interventies erop gericht om de Eigen Kracht en Samenkracht 

zoveel mogelijk te vergroten door bijvoorbeeld de inzet van netwerkversterking en gebruik maken 

van de mogelijkheden-en voorzieningen die er in Heusden zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om 

goed te signaleren wanneer dit alles (tijdelijk) niet voldoende is 

  

1

.

.

. 
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Signalering, casusregie en vangnet organiseren 

 

In dit onderdeel van het werk wordt er eveneens gebruik gemaakt van de basistaken in het groene 

vlak maar wordt er ook gesignaleerd (zie schema 1) dat dit niet voldoende is. Ondanks de opvoed-

cursus blijven er zorgen over het kind, een inwoner heeft dusdanige schulden dat hij dreigt uit huis 

gezet te worden, een verstandelijk beperkte man die zelfstandig woont verwaarloosd zijn huis en 

verzorgt zichzelf niet goed. Er is langdurige ondersteuning nodig om een goede steunstructuur te 

krijgen zodat inwoners niet verder afglijden.  

 

Er zijn vaak meerdere (netwerk)gesprekken door mantelzorgondersteuning, cliëntondersteuning of 

maatschappelijk werk nodig om de situatie voor de inwoner te verbeteren. Er wordt nauw samen-

gewerkt met mandaatmedewerkers en andere partners (Novadic Kentron/GGZ/zorgaanbieders, 

wijkverpleging, Kredietbank). Waar mogelijk ligt de casusregie bij de inwoner of iemand uit zijn 

netwerk zelf maar wanneer dit niet mogelijk is dan voeren de professionals van O3 de regie tenzij 

er een zorgaanbieder in het gezin actief is. Verbetering van het werkproces rondom casusregie is 

een belangrijk aandachtspunt in de doorontwikkeling 2019/2020. Deze regie is belangrijk om te 

voorkomen dat inwoners met een wankel evenwicht en complexe casuïstiek uit beeld raken. Dit 

evenwicht kan verstoord worden doordat bijvoorbeeld een zorgaanbieder stopt of de thuissituatie 

van de inwoner dusdanig veranderd (vb. overlijden van een van de ouders/partner, verlies van werk, 

kind dat in de pubertijd komt). Het komt nogal eens voor dat iemand die eerder in begeleiding is 

geweest door middel van een overlastmelding weer terug in het Bijeen Team komt. Met een goede 

werkprocesbeschrijving met de juiste partners, hopen we het aantal overlastmeldingen te beperken.  

 

 

Erop af en present werken 

 

Er zijn verschillende routes waarlangs inwoners binnen het Bijeen Team gemeld worden indien hij/zij 

zelf geen hulp vraagt en er blijkbaar wel zorgelijke signalen zijn. 

 

Het Sociaal Netwerk Overleg (SNO) wat in 2018 geüpdatet en verbeterd is, is een overleg waar 

zorgelijke situaties aangemeld worden. Een breed overleg waarbij naast de Bijeen Teams, partners 

zoals de politie, Woonveste en leerplicht deelnemen. Zij komen op andere manieren bij inwoners 

over de vloer en signaleren problematieken die achter de voordeur blijven. Afhankelijk van de pro-

blematiek wordt bepaald op welke wijze en wie met welke expertise contact met de inwoner legt om 

zijn/haar situatie te verbeteren. Voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag hebben we de be-

schikking over de wijk GGD-er of professionele ervaringsdeskundige om op de juiste wijze contact 

te leggen.  

 

Veilig Thuis zorgt ervoor dat signalen van geweldincidenten of andere zorgelijke situaties bij Bijeen 

terecht komen. Dagelijks worden deze gecheckt en door de maatschappelijk werkers wordt er vaak 

diezelfde dag nog contact met de inwoner of het gezin gelegd. Afhankelijk van de benodigde exper-

tise wordt er ondersteuning geboden of ingeregeld om de situatie te stabiliseren en op langere ter-

mijn op te lossen. Voor complexe jeugd casuïstiek wordt de jeugdprofessional ingezet.  

 

Jongerenwerk en opbouwwerk zijn de oren en ogen van de wijk en signaleren wanneer bijvoorbeeld 

kinderen tot laat in de avond op straat aan hun lot worden overgelaten, verwarde of agressieve 

inwoners in de wijk, inwoners waar andere (vaak criminele) inwoners misbruik van maken. Doordat 

de jongerenwerkers en opbouwwerkers deel uit maken van het Bijeen Team worden deze signalen 

snel met de juiste professional verbonden en wordt er een actie uitgezet.  

 

Bij al deze situaties is het zaak om een goede analyse te maken en de situatie zo snel mogelijk te 

stabiliseren en met de juist ondersteuning ervoor te zorgen dat iemand weer zo zelfstandig mogelijk 

verder kan.  

  

2
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Samenlevingsopbouw en ondersteunen (burger)initiatieven 

 

De dynamiek en daarmee gepaard gaande veranderingen in het Sociaal domein maken dat er andere 

eisen aan buurten en wijken gesteld worden. Meer diversiteit door vluchtelingen en arbeiders uit 

andere landen, verslavingsproblematiek, (dementerende) ouderen die langer thuis blijven wonen en 

mensen met verward gedrag door diverse oorzaken. Ook zorgt laaggeletterdheid in combinatie met 

de toegenomen digitalisering ervoor dat deze inwoners sneller uitvallen.  

 

Door een meer gebiedsgerichte aanpak willen we buurtbewoners met ideeën ondersteunen bij hun 

initiatieven. Daarnaast willen we inspelen op tendensen die we signaleren uit de wijkanalyses waar 

cijfermatige gegevens van diverse partijen (O3/GGD/kredietbank/gemeente) naast de inhoudelijke 

kennis van buurten en wijken worden vertaald in concrete initiatieven. Enkele voorbeelden hiervan 

zijn de inzet van ervaringsdeskundigen gericht op krachtiger maken van mensen met een ervaring 

met een mentale of fysieke aandoening of mensen die een ingrijpende ervaring hebben meegemaakt 

(schulden, vluchtelingen) waardoor ze kwetsbaarder zijn voor andere problemen. We spreken na-

drukkelijk het gezonde gedeelte aan (talent) om herstel te bevorderen.  

 

De Met Elkaar locaties en de inzet op Stichting Ontmoeten zijn ook voorbeelden van een dynamiek 

in een wijk waar behoefte is aan meer ondersteuning van kwetsbare inwoners en ontlasting van 

mantelzorgers door een ontmoetingsplek te creëren in de wijk. Maar ook de werkgroep Participatie 

waarbij mensen die langdurig in een uitkeringssituatie zitten worden uitgedaagd om in beweging te 

komen en meer te participeren door ze aan te spreken op hun talent.  

 

 We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het voorkomen en oplossen van deze 

maatschappelijke vraagstukken. Sommige maatschappelijk vraagstukken zijn echter hardnekkig 

en zodanig complex dat deze een andere aanpak vragen. Het idee is om i.s.m. de gemeente en 

inwoners in co-creatie een oplossing te vinden (bijv. armoede). 

 We ontwikkelen daartoe een (sluitende) ketenaanpak van gebiedsgerichte collectieve en indivi-

duele ondersteuning.  

 We maken mét wijken, straten, burgerinitiatieven en individuele burgers gezamenlijk 

(werk)plannen met concrete activiteiten en we zijn helder over d taak- en rolverdeling. 

  We leren nog nadrukkelijker over de grenzen van ons eigen werk te kijken, verbindingen te 

leggen en outreachend te werken en daarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen.  

 

Het gaat daarbij om nog bewuster met elkaar toe werken naar een Heusdense samenleving waar 

zoveel mogelijk inwoners in staat zijn eigen regie te voeren. We willen daarin een intensievere ver-

binding maken met de huisartsen om het somatiseren van klachten om te buigen naar de nieuwe 

definitie van positieve gezondheid2. Dit door goed met inwoners in gesprek te gaan wat voor ieder 

individu, ondanks eventuele (chronische) ziekte of gebreken, het welbevinden kan bevorderen. Denk 

hierbij aan zingeving, mentaal welbevinden, lichaamsfuncties, sociaal/maatschappelijk participeren 

en dagelijks welbevinden (de zes pijlers van positieve gezondheid).  

 

De basisvoorzieningen in ieder gebied moeten goed aansluiten en voldoende variatie bevatten om 

in te spelen op de individuele, gezondheid bevorderende vragen van inwoners. We kijken hierbij 

systematisch met gebruikmaking van de gezamenlijke wijkevaluaties of het aanbod nog passend is 

op de vraag en spelen waar nodig flexibel in op de behoefte van de wijk. Is er een grotere investering 

nodig dan wordt dit besproken met de opdrachtgever en wordt bepaald op welke wijze we hiermee 

omgaan.  

 

                                                           
2 Gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en soci-
ale uitdagingen van het leven. Positieve gezondheid kent 6 dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spirituele/existenti-
ele dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren (Huber). 

4
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Voor inwoners waarbij de basisvoorzieningen niet volstaan, is het zaak aan O3 en haar partners dit 

te signaleren en hierop tijdig te anticiperen. Door een betere monitoring in samenwerking met het 

netwerk, de buurt en andere partners willen we voorkomen dat mensen te diep in de problemen 

komen. Dit om de emotionele last, tijdsinvestering en kosten die dit met zich meebrengt (uithuis-

zetting/saneren verwaarloosd huis/uithuisplaatsing kinderen) te beperken.  

 

Om dit nog beter met onze professionals te kunnen doen hebben we als Samenwerkingsverband O3 

met elkaar geconcludeerd dat we onze netwerksamenwerking nog beter moeten uitlijnen. 

 

 

2.2  Organisatorische opdracht 

 

Rondom de zomervakantie van 2018 is gewerkt aan een Plan van Aanpak voor de doorontwikkeling 

van O3. In deze doorontwikkeling staan de inwoners van Heusden en de gemeente Heusden. Wij 

kiezen ervoor om nog meer te bouwen aan een lokale organisatiestructuur, die op de best mogelijke 

manier aansluit bij de lokale vragen en behoeften. Hier willen we zo flexibel en integraal mogelijk 

op sturen. Met het Plan van Aanpak doorontwikkeling O3 willen wij de voorwaarden scheppen voor 

resultaatverantwoordelijke teams met daarbinnen zelforganiserende professionals.  

 

De sturing en beheersing binnen O3 gaan vorm en inhoud krijgen op basis van een sturingsfilosofie, 

waarin integraal management en resultaatgericht werken centraal staan. Er wordt een modus ont-

wikkeld waarop de expertise van de moederorganisaties maximaal benut kan worden door professi-

onals die in Heusden werkzaam zijn. Denk hierbij aan specifieke scholing gericht op het eigen vak-

gebied, succesvolle aanpakken of projecten die in andere gemeenten uitgevoerd worden en mogelijk 

interessant zijn voor Heusden. Bij deze aanpassing komt het huidige Managementoverleg en de 

functie van programmamanager te vervallen. Hiervoor komt een integraal manager in de plaats. 

Deze integraal manager stuurt de resultaatverantwoordelijke teams aan, aan de hand van basisop-

drachten en teamplannen. De integraal manager vertegenwoordigt O3 naar buiten toe in de reguliere 

contacten met de gemeente en de stakeholders van Bijeen. Om de teams te ondersteunen bij het 

maken van de omslag naar een meer gebieds-en resultaatgerichte aanpak, organiseren we coaching 

en begeleiding dichtbij. 

 

Bij de teamontwikkeling in O3-verband staat het werk in de dagelijkse praktijk centraal. De team-

ontwikkeling richt zich op het versterken en structureren van de verschillende werkprocessen, waar-

bij de inwoners centraal staan. Voorkomen van terugval door goede casusregie, betere signalering 

waardoor er hulp ingezet wordt voordat de situatie uitzichtloos is (bijv. uithuiszetting/ uithuisplaat-

sing kind/echtscheiding en schuldenproblematiek).  

 

Het gaat daarbij binnen de teams om het vinden van de juiste balans tussen benutten van elkanders 

talenten en in een lerende organisatie nieuwe vormen van samenwerken ontdekken. Daarnaast wil-

len we ook binnen Bijeen werk maken van het structureren van werkprocessen en overlegvormen. 

Zo brengen we de samenwerking tussen de gebiedsteams en andere O3 teams, het Team Aanmeld-

punt en het Mandaatteam op een hoger niveau. 
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3. Thema’s  

 

 

De gemeente Heusden en de partners van O3 hebben eind 2017 nadrukkelijk de wens uitgesproken 

om meer gezamenlijk en in partnerschap vooruit te blikken naar 2019 en de daarop volgende jaren. 

Een inventarisatie aan zowel de zijde van de gemeente als van Bijeen heeft geresulteerd in een lijst 

van thema’s en onderwerpen die voor de nabije toekomst van belang worden geacht. Die lijst vormt 

de basis voor de notitie ‘Thema’s voorliggend veld 2019 en verder’. Daarin is een zevental thema’s 

opgetekend, waarop Gemeente Heusden en de partners van O3 de komende jaren extra aandacht 

aan willen schenken. 

 

Deze thema’s hebben betrekking op het brede sociale domein in Heusden waarvan O3 deel uit 

maakt. O3 levert graag een bijdrage aan de te bereiken resultaten.  

 

In de notitie ‘Thema’s voorliggend veld 2019 en verder’ staan de volgende zeven thema’s genoemd, 

waarvan vijf van inhoudelijke en twee van meer organisatorische aard. Het gaat om: 

 Participatie 

 Veiligheid 

 Preventie 

 Vrijwilligers 

 Presentie in wijken en burgerinitiatieven 

 Communicatie 

 Samenwerking O3 en gemeente 

 

Het vaststellen van de doelen, het concretiseren van het beoogde resultaat of de gewenste ontwik-

kelrichting, zien wij als een verantwoordelijkheid van de gezamenlijke partners die zich bewegen op 

het betreffende terrein. Welke partners dat betreft kan variëren per thema. 

 

 

3.1 Resultaatverantwoording per thema 

 

 

Thema PARTICIPATIE 

Proces In 2019 is het werkproces van het participatieproject beschreven en 

geïmplementeerd binnen Bijeen Heusden. In 2020 zijn de effecten en 

resultaten van het project meetbaar gemaakt.  

Kwaliteit Voor- en natraject – mate van meedoen schaalvragen (Vrijwilligers-

huis) 

Kwantiteit 50 deelnemers zijn in 2019 door baanbrekers toegeleid naar het par-

ticipatieproject. Van 20 deelnemers is de participatie/kwaliteit van le-

ven verbeterd of vergroot door toeleiding naar hulpverlening, deel-

name aan diverse activiteiten, vrijwilligerswerk.  

Het verschil tussen ambitie en daadwerkelijke realisatie wordt toege-

licht in de verantwoordingsrapportage.  
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Thema VEILIGHEID 

Proces: Werkproces casusregie is in samenspraak met de nieuw aan te stellen 

aanjager en waar mogelijk in samenspraak met zorgaanbieders be-

schreven (2019), In 2020 is het werkproces aantoonbaar geïmplemen-

teerd. 

Kwaliteit Er zijn aantoonbaar en vastgelegde afspraken met specialistische zorg-

verleners over overdracht naar Bijeen bij beëindiging hulpverlening 

(standaardbericht waarin afspraken rondom casusregie worden vast-

gelegd). 

Wanneer de regie bij de cliënt en het netwerk worden belegd zijn ook 

deze afspraken aantoonbaar gecommuniceerd en vastgelegd.  

 

Kwantiteit: Aantal casusregie zaken O3 professionals, aantal belegde casusregie-

zaken bij zorgaanbieders.  

 

Thema PREVENTIE 

Proces: Het werkproces van wijkanalyse naar speerpunten en preventieve ac-

tiviteiten is inzichtelijk gemaakt. Activiteiten zijn aangekondigd via de 

website Bijeenheusden.nl en gerealiseerd. 

Kwaliteit Deelnemers van alle preventieve activiteiten worden systematisch be-

vraagd over de tevredenheid over de activiteit en de mate waarin die 

heeft bijgedragen aan het antwoord op de vraag waarvoor men kwam. 

 

Kwantiteit: Aantal activiteiten, aantal bereikte deelnemers (per activiteit) 

 

Thema VRIJWILLIGERS 

Proces: Er is een duidelijke visie beschreven en gecommuniceerd op welke 

wijze we binnen het samenwerkingsverband O3 gaan anticiperen op 

het inzetten van vrijwilligers binnen onderdelen van de dienstverle-

ning (vb.ZorgSaam, spreekuur Geldzaken, buurthuizen, pedagogische 

vrijwilligers, Met Elkaar locaties) bij teruglopend aanbod van ge-

schikte vrijwilligers. Deelvragen hierin zijn: 

 Op welke wijze waarborgen we continuïteit op cruciale vrijwillige 

posities? 

 Op welke wijze nemen we de samenleving mee in het komen tot 

een meer inclusieve samenleving.  

 Op welke onderdelen signaleren we dat er vraag is naar vrijwil-

ligers terwijl deze moeilijk invulbaar zijn en dus lang ‘open’ 

blijven staan (vrijwilligersacademie) 

 Op welke wijze analyseren we deze onderdelen waar veel vraag 

naar is en kijken we naar alternatieve manieren om aan vrijwil-

ligers te komen of alternatief aanbod om vrijwilligers te boeien en 

te binden.  

 

Kwaliteit Met (groepen) vrijwilligers wordt jaarlijks ervaren baat van begelei-

ding/ondersteuning geëvalueerd en bijgesteld. Verslagen hiervan zijn 

schriftelijk opvraagbaar. 

Kwantiteit: Totaal aantal vrijwilligers O3, aantal vrijwilligers bemiddeld via het Vrij-

willigershuis (vorig jaar, nieuw, gestopt, totaal). 
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Thema Presentie in wijken en burgerinitiatieven 

Proces: We hebben een werkwijze ontwikkeld en beschreven om burgerinitia-

tieven aan te jagen en te ondersteunen. 

Kwaliteit Er is een ondersteuningsplan bij ieder initiatief. 

Kwantiteit: Aantal informatie en adviesvragen over burgerinitiatieven, aantal bur-

gerinitiatieven (met een ondersteuningsplan) ondersteund. 

 

Thema Communicatie 

Proces: Er wordt een werkplan gemaakt en uitgevoerd op welke wijze wij de 

activiteiten-zoeker van de Bijeen website in het dagelijkse werk van de 

professionals en vrijwilligers van O3 onder de aandacht van inwoners 

gaan brengen (gebruik website Bijeen en activiteitenzoeker onder in-

woners verhogen) 

Kwaliteit In 2019 hebben de Bijeen Teams de beschikking over 5 van de meest 

relevante folders/flyers in Bijeenstijl om de werkzaamheden van Bijeen 

onder de aandacht te brengen.  

Kwantiteit: Op 1 oktober 2018 hebben we 240 volgers op de Facebookpagina van 

Bijeen. Eind 2019 zorgen we ervoor dat we 480 volgers op de Bijeen 

facebookpagina hebben. 

 

Thema Samenwerking O3 en gemeente 

Proces: Eind 2019 hebben we onderzocht en gezamenlijk in een werkproces 

beschreven waar onze werkzaamheden elkaar raken, wat de overlap 

en knelpunten hierin zijn en hoe welke afspraken we hierover vastleg-

gen in een werkproces.  

Kwaliteit Wij nemen het initiatief om te komen tot een jaarlijkse evaluatie van 

de samenwerking op diverse onderdelen (bijvoorbeeld AMP/casusre-

gie) 

Kwantiteit: 2x per jaar zitten de bestuurders, wethouders en integraal manager O3 

rond ter tafel in de rol van opdrachtgever /opdrachtnemer en 2x per 

jaar in de rol van partners binnen het sociaal domein. 
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Deze thema’s zien wij als programmalijnen, die geladen worden met een set van activiteiten, dien-

sten en projecten. Om te zorgen dat doelen en resultaten worden bereikt is sturing op de samen-

hang tussen projecten, basisdienstverlening en andere acties van belang. 

Wij zien het als een rol van de gemeente Heusden, als opdrachtgever om invulling te geven aan de 

programmasturing bij de gekozen thema’s. 
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4. Basispakket 

 

 

In uw uitvraag vroeg de gemeente Heusden nadrukkelijk om inzicht in het werk van Juvans, MEE, 

GGD en ContourdeTwern voor de inwoners van Heusden. Om niet te vervallen in een gedetailleerde 

lijst van taken en activiteiten, hebben wij onze inzet gevat in zes algemene diensten, te weten: 

 Informatie en Advies 

 Maatschappelijke Ondersteuning 

 Onafhankelijke Clientondersteuning 

 Kortdurende Basishulp 

 Langdurige Basishulp 

 Weten van Buurten 

 

De meer gedetailleerde beschrijving met daarin de doelen en beoogde resultaten treft u voorzien 

van concrete voorbeelden in bijlage 1 van deze offerte. Wij voeren onze diensten uit vanuit de drie 

wijkwinkels van Bijeen in Oud Heusden, Drunen en Vlijmen. Om praktische redenen kiezen wij er 

soms voor om diensten centraal te organiseren. Hier wordt voor gekozen vanwege de schaalgrootte 

of omdat er specifieke kennis vereist is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de uitvoering van ZorgSaam 

(vraag en aanbod informele zorgvrijwilligers), integrale Vroeghulp en Vrijwillige Opvoedingsonder-

steuning (waaronder diensten als Spel en Boek, Homestart en Opstap in het kader van Voor- en 

Vroegschoolse Educatie). Ook bij de diensten die centraal worden georganiseerd, houden wij de 

focus op de gebiedsgerichte aanpak.  
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5. Projecten 

 

 

Sinds 2016 werkt O3 met projecten. Deze projecten zijn tot stand gekomen door alle dienstverlening 

van de gezamenlijke partners de revue te laten passeren en te beoordelen op ‘houdbaarheid’:  

 

Wat gaat goed, is nog van deze tijd en past bij Heusden? 

 

Waarmee moeten we stoppen? 

 

Wat is in essentie goed, maar moeten we aanpassen aan de eisen van deze tijd? 

 

Wat doen we niet, maar zouden we eigenlijk wel moeten doen? 

 

Bij onze afwegingen hanteerden we de drie principes van het Heusdens KOV-schip: 

 Kantelen 

 Ontschotten 

 Verbinden 

 

De expertise van de medewerkers ‘op de werkvloer’ was daarbij het uitgangspunt. Deze exercitie 

eindigde met een imponerende lijst van mogelijke projecten die uiteindelijk in 2016 zijn samenge-

voegd in zeven projecten. Naast de projectresultaten en in 2017 de tijdelijke toevoeging van een 

projectleider hebben we begin 2018 twee projecten kunnen afronden, twee andere projecten sa-

mengevoegd en een nieuw project opgestart. We hebben we deze projecten ook ingezet als manier 

om meer gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking binnen O3 te verkrijgen. Dit en de inzet 

van een programma manager, kwartaalbijeenkomsten en Bijeen Team overleggen hebben gezorgd 

voor een meer Bijeen werkwijze binnen O3.  

Met de projectmatige opzet werken we als samenwerkingsverband O3 succesvol aan het voortdu-

rend inspelen op de veranderingen in het sociaal domein. Ook in 2019 continueren wij daarom deze 

aanpak met daarin een aantal nieuwe projecten. In bijlage 2 treft u meer inhoudelijke informatie 

aan over projecten die in 2019 en 2020 in ieder geval uitgevoerd zullen worden. In bijlage 3 treft 

u een schema met daarin de formatie van O3 in de gemeente Heusden. De inzet van de 28,2 fte 

van O3 over gebiedsteams en de projecten wordt hier schematisch in beeld gebracht.  
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6.  Financiën O3 

 

 

Met ingang van 2019 gaan we over tot het hanteren van een integrale begroting voor O3. In het 

doorontwikkelingstraject van O3 hebben wij als samenwerkingsverband ervoor gekozen om over te 

gaan tot integraal management. Een integrale begroting is hierbij erg belangrijk. De integraal ma-

nager van O3 kan de sturing en beheersing van bedrijfsvoering van O3 zo beter vormgeven. Met 

deze integrale begroting spelen we ook in op de vraag van de gemeente en kunnen we een completer 

beeld en beter inzicht in de financiën van O3 geven. 

 

6.1 Opbouw integrale begroting 

Op basis van de begroting voor 2019 van O3 is een rekenmodel gemaakt voor het opzetten van de 

integrale begroting. In dit rekenmodel is de volgende indeling aangehouden: 

 

a. Kosten uitvoering: 

- aantal fte’s met kosten 

- directe personeelskosten primair proces 

- gelokaliseerde budgetten voor vrijwilligers en accommodaties 

b. Bedrijfskosten: 

- aantal fte’s integraal management en (staf)ondersteuning met kosten 

- directe personeelskosten secundair proces 

- centrale budgetten organisatie en huisvesting 

 

Op basis van deze indeling blijkt dat met de invoering van integraal management in de integrale 

begroting de verhouding 80% productiekosten en 20% bedrijfskosten (verdeeld over centrale- en 

decentrale kosten) kan worden aangehouden. Deze verhouding komt overeen met het kostprijsmo-

del zoals dat als standaardvoorbeeld in de sector wordt gehanteerd. Tussen O3 en de moederorga-

nisaties is qua verhouding sprake van een passende bedrijfsvoering (onderverdeeld naar centrale 

en decentrale organisatiekosten). 

 

Voor het eind van 2018 werken wij de integrale begroting nog verder uit. Dit vergt nog een vertaal-

slag van het tot dusver voor uw gemeente gehanteerde begrotingsoverzicht met inliggende begro-

tingsposten. De definitieve uitwerking van deze integrale begroting met de bijbehorende toelichting 

doen wij u voor 2019 toekomen. 

 

6.2 Toelichting cijfers 

In bijlage 4 van deze offerte treft u de twee documenten aan, waar u bij de uitvraag naar heeft 

gevraagd. In deze bijlage ziet u de optelsom van het in de uitvraag beschikbaar gestelde bedrag 

(zijnde €3.032.994,--). Gelet op de parameter die wij hanteren voor prijscompensatie hebben wij 

hier 2,5% als opslag. Het totaal aan te vragen subsidiebedrag komt hiermee voor 2019 uit op  

€ 3.108.819,00. Als wij deze prijscompensatie niet doorvoeren, dan kunnen we niet alle plannen 

uitvoeren en zullen we in afstemming met de gemeente moeten bepalen wat we laten vallen. 

zullen wij volgend jaar voor gelijk genoemd bedrag taakstellingen moeten gaan hanteren in de uit-

voeringskosten en de bedrijfskosten. 

 

Zoals eerder genoemd voeren wij volgend jaar integraal management in binnen het samenwerkings-

verband O3. Uitgaande van het werken met resultaats-verantwoordelijke teams en de inzet van 

digitale hulpmiddelen bij de werkprocessen gaan we de integraliteit verbeteren, werken aan teams 

die samen gaan voor de maatschappelijke opdracht, zonder last te hebben van het feit dat mensen 

uit verschillende moederorganisaties afkomstig zijn; dit zonder ieders specialisme uit het oog te 

verliezen. 

 

6.3 Social Return on Investment 

Net als voorgaande jaren zal O3 voldoen aan de voorwaarde om 5% van de begroting in te zetten 

voor Social Return. Momenteel worden er diverse mensen met baanafspraken binnen O3 ingezet op 
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baliewerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden in buurthuizen, administratief werk en mensen 

die werkzaam zijn vanwege een taakstraf. Voor 2019-2020 wil O3 graag nader verkennen welke 

mogelijkheden er (landelijk beschikbaar) zijn om middelen voor social return breder in te zetten 

voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.  

In dit verband wordt ook wel van ‘Social return on the issue’ gesproken.  Het gaat daarbij om het 

bedenken van nieuwe, duurzame conventies rond arbeidsparticipatie, waarin, in de huidige setting 

met voorschriften, niet wordt voorzien. Wij maken over de concrete invulling graag afspraken in 

overleg met de gemeente Heusden en Baanbrekers.  

 

 

 

  



Of f e r t e  O3  ge mee n t e  He us de n  18348 - JC  16  

7.  Samenwerking O3 – gemeente –samenwerkingspartners 

 

 

In de loop van 2017 hebben de gemeente Heusden en het Samenwerkingsverband O3 beiden een 

intern onderzoek naar (de tevredenheid over) de samenwerking gedaan en de bevindingen daarvan 

met elkaar gedeeld. Er was behoefte om meer gezamenlijk en-in partnerschap- vooruit te blikken 

naar 2019-2020. Tegelijkertijd bleek er duidelijk overeenstemming te bestaan over de relevante 

thema’s in de toekomst.  

 

Tevens werd geconcludeerd dat de rol van de gemeente als opdrachtgever en als inhoudelijk partner 

van O3 soms voor wat onduidelijkheid zorgt. Het is goed om de komende offerteperiode nadrukke-

lijker een onderscheid te maken als het gaat om het optrekken als partners in het sociaal domein 

en wanneer er sprake is van de verhouding opdrachtgever en opdrachtnemer.  

 

Partner in het sociaal domein 

Aan het partnerschap met gemeente Heusden willen we vorm en inhoud geven als het gaat om de 

gebiedsgerichte analyses en mogelijke onderzoeken die daarmee verband houden. Ook bij het in-

houdelijk vormgeven van de gedefinieerde thema’s en het vormgeven van de nieuwe werkprocessen 

tussen het mandaatteam en de Bijeen teams werken we als partners samen. Op dit vlak zien wij de 

gemeente als een horizontale relatie, een partner op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 

Samen toekomstgericht werken. 

 

Relatie opdrachtgever-opdrachtnemer 

Daarnaast hebben wij zoals gezegd te maken met de gemeente Heusden op basis van de uitvraag. 

De gemeente als opdrachtgever en O3 als opdrachtnemer. Het kanaliseren van de opdracht(en) 

vergt tussentijdse afstemming. Ook hierbij zijn wij graag die lerende organisatie, die met de op-

drachtgever zoekt naar adequate oplossingen en de bijbehorende resultaatmetingen in het sociaal 

domein. 

 

Hiermee is gestart in 2017/2018 en in de deze offerte gaan we hier verder mee door per thema de 

beoogde kwaliteit, kwantiteit en procesresultaten te formuleren. Op basis daarvan kunnen we met 

elkaar als opdrachtnemer en opdrachtgever overzicht houden over invulling van de opdracht en de 

voortgang. Het zorgt ervoor dat we met elkaar het resultaatgericht werken versterken.  

 

Vanuit ons perspectief als opdrachtnemer is het ook belangrijk dat we een passende modus vinden 

voor de invulling van tussentijds opkomende opdrachten. In een domein dat voortdurend in bewe-

ging is en een opdracht met de duur van twee jaar is er altijd sprake van voortschrijdend inzicht 

en/of zijn er actuele ontwikkelingen, die van invloed zijn op de wijze waarop invulling wordt gegeven 

aan de werkzaamheden Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van de arbeidsmarkt en de invloed 

die dat heeft op de hoeveelheid beschikbare vrijwilligers. Waar mogelijk spelen we hier vanuit O3 

zo flexibel mogelijk op in (zie pagina 10). Waar en wanneer de grenzen aan de flexibiliteit zijn bereikt 

daar, zullen we in samenspraak keuzes moeten maken. Wij zullen dan kiezen om bepaalde activi-

teiten niet meer uit te voeren en in te spelen op de nieuwe ontwikkeling. Hierover nemen we met 

de opdrachtgever een formeel besluit. In het geval dat er sprake is van extra werkzaamheden bo-

venop de bestaande zullen we met elkaar in gesprek gaan over het aanvragen van extra financiering.  
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Bijlage 1 Verdiepingsinformatie basistaken 

 

Informatie en Advies 

Omschrijving Informatie: Het maken van/verzorgen van kennisproducten in begrijpelijke 

taal, communiceerbare vorm en het actief uitdragen ervan naar burgers, hun 

netwerk, verwijzers en/of andere organisaties (dit kan zowel mondeling als in 

een presentatie, een folder of een publicatie al dan niet digitaal, bijvoorbeeld 

via de website van Bijeen). 

Advies: het aanreiken van keuzemogelijkheden en gedragsalternatieven aan 

een (groep) burger(s) in antwoord op praktische vragen en ondersteuning bij 

het maken van een keuze of het oplossen van een probleem. 

 

Doel Een zo zelfstandig mogelijk leven leiden én het aangaan van verbindingen met 

anderen. 

Beoogde  

resultaten 

 Met name kwetsbare inwoners, laaggeletterden, statushouders, mensen 

met schuldenproblematiek en jeugd/jongeren zijn goed geïnformeerd en/of  

 maken een weloverwogen keuze en/of 

 zijn ondersteund bij het oplossen van een vraag. 

 

Geldzakenspreekuur, een goed voorbeeld van informatie en advies 

Thuis de administratie bijhouden is niet voor iedereen even makkelijk. Om inwoners van Heusden 

te helpen bij het beantwoorden van alle vragen over geldzaken of bij het invullen van formulieren is 

er het Spreekuur Geldzaken. Inwoners kunnen in alle drie de Wijkwinkels van Bijeen terecht bij het 

spreekuur Geldzaken. Hiervoor is een afspraak maken niet nodig. 

 

Het spreekuur geldzaken wordt bemenst door Vrijwilligers en begeleid door medewerkers van O3 

(de gebiedsteams van Bijeen). Tijdens het spreekuur is tevens een medewerker van de Kredietbank 

aanwezig. 

 

Maatschappelijke Ondersteuning  

Omschrijving Dit betreft in beginsel tijdelijke ondersteuning bij vragen op een of meerdere leef-

domeinen, gericht op het hanteerbaar maken van een situatie en/of het aanleren 

van vaardigheden.  

Van kwetsbare inwoners weten wij dat zij altijd een vorm van (lichte) ondersteu-

ning nodig zullen hebben. Bij hen zal ondersteuning gericht zijn op het toewerken 

naar de optimale eigen kracht en het organiseren van ondersteuning met inzet 

van het eigen netwerk en vrijwilligers en indien nodig specialistische ondersteu-

ning. 

 

Vormen van maatschappelijke ondersteuning zijn: 

 Ondersteuning bij het ‘normale’ opvoeden en opgroeien. 

 Het stimuleren en enthousiasmeren van burgers om zich in te zetten voor 

elkaar en voor de samenleving, waaronder informele zorg-initiatieven. 

 Het ondersteunen van burgers bij het formuleren en realiseren van hun (bur-

ger-)initiatieven. Presentie is daarbij een belangrijke voorwaarde. 

 Het faciliteren van ontmoeting en niet-geïndiceerde dagbesteding. 

 Ondersteuning bij het vinden van een passende daginvulling. 

 Deskundigheidsbevordering (incl. scholing en training) en begeleiding van 

vrijwilligers. 

 Mantelzorgondersteuning. 

Doel De eigen kracht en de zelfredzaamheid van een individu of groep vergroten. 
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Beoogde  

resultaten 

 Inwoners geven zelfstandig vorm aan hun leven dankzij verbeterde compe-

tenties, gedrag en/of omstandigheden (dit kan ook de leefbaarheid betreffen: 

schoon, heel en veilig). 

 Ouders/opvoeders voeden beter op dankzij verbeterde competenties, gedrag 

en/of omstandigheden. 

 Het aantal inwoners dat een zinvolle daginvulling heeft, door deelname aan 

activiteiten en/of vrijwillige inzet ten behoeve van de activiteit/organisatie en 

de samenleving is toegenomen.  

 Nieuwe (burger-)initiatieven zijn ontplooid. 

 Vrijwilligers zijn toegerust op hun taken. 

 Inwoners zijn in staat om mantelzorgtaken uit te voeren. De (individuele) on-

dersteuningsbehoefte is verkend en vertaald in een (collectief) aanbod. De 

mantelzorger wordt (tijdelijk) ontlast. 

 

Informele Zorg, een goed voorbeeld van maatschappelijke ondersteuning 

Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij, kanteling: meer nadruk op wat inwoners zelf 

kunnen doen of met hun netwerk. Informele zorg is zorg verleend door mensen die daar niet voor 

worden betaald: dat kunnen naasten zijn (mantelzorgers) of vrijwilligers die graag iets voor een 

ander betekenen. De gemeente Heusden is aangesloten bij WeHelpen waardoor inwoners kosteloos 

gebruik kunnen maken van de digitale marktplaats (heusden.wehelpen.nl) en besloten hulpnetwer-

ken kunnen vormen met mensen die voor hen belangrijk zijn. Daarnaast zijn de medewerkers en 

vrijwilligers van ZorgSaam beschikbaar om vraag en aanbod van informele zorg met elkaar te ver-

binden. Vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op gezelschap, taal, vervoer of klussen. Ze worden 

met name gesteld door mensen met een beperkt netwerk of mensen die meer hulp nodig hebben 

dan de mantelzorger kan bieden. 

 

ContourdeTwern biedt onder de vlag van Bijeen tevens ondersteuning aan mantelzorgers om hun 

situatie hanteerbaar te maken. Dat doen wij enerzijds door hun kennis en vaardigheden te vergroten 

en anderzijds door het faciliteren van lotgenotencontact en respijt. 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning 

Omschrijving  Kortdurende ondersteuning van een inwoner met een zorgvraag (dit kan ook een 

mantelzorger zijn). De onafhankelijk cliëntondersteuner betrekt waar mogelijk 

het eigen netwerk van de cliënt. 

De onafhankelijk cliëntondersteuner kan indien nodig/wenselijk vanuit de functie 

de cliënt begeleiden bij het voorbereiden en voeren van een (keukentafel)ge-

sprek met een indicatiesteller. 

De onafhankelijkheid bestaat daarin dat de organisatie van (vrijwillige of be-

taalde) cliëntondersteuner zelf geen aanbieder is van de oplossing. 

Doel Het verduidelijken van de hulpvraag, het inzichtelijk maken van oplossingsrich-

tingen en het maken van een passende keuze hierin met als doel een integraal 

en samenhangend ondersteuningsaanbod. 

Beoogde  

resultaten 

 De inwoner (cliënt) is geholpen bij het aanscherpen en formuleren van de 

hulpvraag. 

 De inwoner heeft inzicht in de diverse oplossingsrichtingen. Daarbij zijn de 

mogelijkheden voor oplossingen met inzet van het eigen netwerk verkend. 

 De inwoner heeft een oplossing die passend is bij de hulpvraag en de situa-

tie. 

 

Een goed voorbeeld van onafhankelijkheid in Cliëntondersteuning 

Een cliëntondersteuning kan bijvoorbeeld worden ingezet wanneer een inwoner en de indicerende 

partij (gemeente) elkaar niet “verstaan”. Een inwoner wordt dan soms gezien als lastig en veeleisend 

terwijl de inwoner zich niet gehoord voelt.  
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Een onafhankelijke partij met specifieke expertise op veel soorten beperkingen en wetgeving kan de 

inwoner (en uiteindelijk ook de indicerende partij) ondersteunen bij het voeren van het gesprek 

zodat de inwoner zich wel gehoord voelt. Soms betekent dit dat de indicerende partij door andere 

informatie een ander besluit neemt.  

Maar ook kan het dat het bestaande besluit behouden blijft maar de uitleg door inzet van de onaf-

hankelijke cliëntondersteuner beter bij de hulpvrager is uitgelegd (bijv. meer visueel met meer aan-

dacht voor het beperkte niveau van de hulpvragen).  

 

Nb. Hier komt meteen ook de meerwaarde van de moederorganisaties naar voren; MEE zorgt in 

deze voor up-to-date informatie over de meest recente wetgeving rondom diverse beperkingen en 

zorgt ervoor dat medewerkers in hun scholing extra expertise behouden in het omgaan met mensen 

met diverse beperkingen en psychiatrische ziektebeelden.  

 

Kortdurende basishulp 

Omschrijving  Het bieden van vrij toegankelijke, laagdrempelige, onafhankelijke hulp en onder-

steuning aan kwetsbare inwoners bij problemen op één of meer levensgebieden. 

Het gaat met name om inwoners met lichte, meest enkelvoudige problematiek. 

De focus ligt steeds op het in kaart brengen, benutten en versterken van de eigen 

kracht van de inwoner (Sociale Netwerk Versterking).  

Doel Kortdurende basishulp is gericht op regieversterking en empowerment van de in-

woner. 

Beoogde  

resultaten 

De vraag of het probleem en de situatie van de burger zijn samen met de burger 

en zijn/haar sociale netwerk in kaart gebracht, de vraag is verwoord. Met de burger 

is een ondersteuningsplan opgesteld met oplossingsrichtingen en afspraken. Na 

afloop van het ondersteuningstraject zijn burgers meer zelfredzaam en nemen zij 

meer deel aan de samenleving.  

Collectieve/veelvuldig voorkomende  individuele vraagstukken zijn herkend en een 

collectieve oplossing is gevonden. 

  

Een goed voorbeeld van kortdurende basishulp is de hulpverlening op en vanuit de basis-

scholen. 

Ouders zoeken, al of niet verwezen door de school, ondersteuning/hulpverlening bij ontwikkel- en 

opvoedingsvragen. De aanleiding kan liggen in o.a. mindere schoolprestaties, bijzonder gedrag in 

de klas en met vriendjes, concentratieproblemen of problemen in het gezin die zijn weerslag hebben 

op de scholier. De school maatschappelijk werker kent de school en de voor het kind belangrijke 

personen daarbinnen zoals de Intern begeleider, de leerkracht/mentor. In enkele gesprekken (maxi-

maal 5-8 ) wordt het vraagstuk verhelderd en onderzocht waarna de ouders versterkt worden in hun 

aanpak/opvoeding die maximaal bijdraagt aan de ontwikkeling en veiligheid van hun kind. Indien er 

kindgebonden problematiek is wordt met de ouders gezocht naar de juiste wijze om het kind  

(middels onderzoek of toegespitste hulpverlening) in zijn ontwikkeling te ondersteunen zodat de 

schoolloopbaan in het reguliere onderwijs voortgezet kan worden. 
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Langdurige basishulp 

Omschrijving  Het bieden van langdurige en systemische, onafhankelijke en vrij toegankelijke 

basishulp aan kwetsbare burgers met zware problematiek op meerdere levensge-

bieden. De problematiek is meervoudig en complex en soms zijn er meerdere hulp-

verleners en vaak meerdere instanties bij betrokken. De hulpvrager is (tijdelijk) 

niet (meer) in staat om overzicht te houden en inzicht te hebben in de stappen die 

genomen kunnen worden. Het betreft intensieve ondersteuningstrajecten en ge-

specialiseerde trajecten, zoals de uitvoering van integrale vroeghulp, intensieve 

gezinsondersteuning, ondersteuning en begeleiding van multiproblemhuishoudens 

en ondersteuning en begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorger. 

Het inzetten van drang- en dwangmiddelen kan deel uitmaken van de hulpverle-

ning. Wanneer het netwerk niet in staat is om casusregie te voeren en er is (lang-

durig) geen zorgaanbieder betrokken dan heeft de O3 professional de casusregie. 

De casusregisseur is ook de vaste contactpersoon voor het gezins- of familiesys-

teem of het huishouden, die tevens een bemiddelende rol speelt tussen gezin en 

hulpaanbod en die het hulpaanbod coördineert. 

 

De jeugdartsen van de GGD werken samen met de huisartsen in de toeleiding en 

toegang naar (specialistische) ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen van 0-

19 jaar. 

 

Doel De hulpvrager gaat beter om met de problematische situatie, dankzij acceptatie of 

verandering van de situatie c.q. gedrag. De hulpvrager is meer zelfredzaam ge-

worden. 

 

Beoogde  

resultaten 

Er is een integraal plan van aanpak per huishouden (persoon of gezin). De hulp-

vrager en diens omgeving zijn actief betrokken bij het opstellen en uitvoeren van 

het plan van aanpak. Het ondersteuningsplan is afgestemd op de mogelijkheden 

van het huishouden. Na afloop van het ondersteuningstraject heeft de hulpvrager 

met zwaardere problematiek weer regie over eigen leven en neemt zoveel mogelijk 

deel aan de samenleving. Er wordt, wanneer nodig, (tijdelijk) casusregie ingezet, 

zodat het veiligheidsplan of hulpverleningstraject wordt uitgevoerd. 

 

De toeleiding en toegang naar ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen wordt 

afgestemd met de medische disciplines binnen de gemeente, in afstemming en 

samenwerking met het wijkteam.  

  

  

Een goed voorbeeld van samenwerking GGD 

In veiligheidscasussen waar kinderen bij betrokken zijn is het extra belangrijk dat we elkaar goed 

weten te vinden en in elkaars verlengde opereren. Wanneer er een melding van veilig thuis komt wil 

dat niet automatisch zeggen dat er een nieuw persoon naartoe gaat. In een erg zorgelijke situatie 

krijgt de jeugdprofessional telefonisch toestemming van het gezin voor een multidisciplinair overleg. 

Na dit overleg met de IB-er van school, SMW, Jeugdverpleegkundige, de jeugdarts, de politie en 

jongerenwerk is er een completer beeld. Afgesproken wordt dat de jeugdarts de beste relatie met 

het gezin heeft om motivatie voor de juiste ondersteuning bespreekbaar te maken. De jeugdarts 

voert het gesprek over de zorgelijke signalen waarna de ondersteuning kan worden ingezet en de 

zorgelijke signalen afnemen.  

 

Een goed voorbeeld van langdurige basishulp betreft onze inzet bij Multi Probleem Huis-

houdens (MPH) 

Veel personen en gezinnen in Heusden hebben te maken met een combinatie van problemen en 

vraagstukken op meerdere levensgebieden. De combinatie van problemen versterkt het gevoel ‘door 

de bomen het bos niet meer te zien’. In die gevallen is er veel draagkracht en zelf/samenredzaam-

heid nodig.  
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We weten dat juist veel MPH personen en gezinnen door o.a. de langdurige stress en gebrek aan 

perspectief de neiging hebben de kop in het zand te steken en onverstandige beslissingen te nemen. 

Medewerkers van O3 zoeken deze burgers op en bieden actief langdurige basishulp aan. Indien 

noodzakelijk dringen we aan om erger te voorkomen. 

 

Basishulp kan dan bestaan uit vele gesprekken en acties verdeeld over een lange periode (maanden 

tot een jaar) waarbij mogelijk ook de regie door de medewerker wordt overgenomen om weer over-

zicht en structuur aan te brengen. We laten niet los totdat de burger voldoende in staat is om de 

regie op het eigen leven weer terug te nemen. Voorbeelden van veelvoorkomende langdurige tra-

jecten zijn die bij o.a. armoede en schuldenproblematiek, huisvestings- en verslavingsproblemen en 

de vechtscheidingen. 

 

Weten van buurten 

Omschrijving  MEE, GGD, Juvans en ContourdeTwern beschikken met elkaar over een schat aan 

kennis over de dorpskernen van Heusden, de mensen die er wonen, de organisa-

ties die er actief zijn, hun talent en krachten, maar ook de vragen die bij hen 

leven. Demografische gegevens, informatie over de leefbaarheid, gezondheidscij-

fers en informatie over specifieke doelgroepen koppelen we aan informatie uit 

onze dagelijkse contacten met mensen. Deze kennis en informatie delen wij graag 

met partnerorganisaties en opdrachtgever(s), zodat wij gezamenlijk een passende 

(preventieve) aanpak kunnen ontwikkelen. 

Doel Trends en ontwikkelingen in een vroeg stadium signaleren, in kaart brengen en 

duiden. Preventief werken versterken. 

Beoogde  

resultaten 

Actuele (wijk)informatie over Heusden is op verzoek beschikbaar voor de partner-

organisaties. Trends en ontwikkelingen zijn geduid, gestaafd en proactief onder 

de aandacht gebracht van de opdrachtgever.  

Met opdrachtgever en partners is een aanpak ontwikkeld die het maatschappelijk 

domein van Heusden in staat stelt om gebiedsgericht preventief te werken. 

 

Wijkanalyse, basis voor een preventieve aanpak, voorbeeld van weten van buurten 

Kennis van wijken en buurten is de basis voor een gebiedsgerichte werkwijze. Om in 2018 en 2019 

nog beter zicht te krijgen op wat er nodig is in alle kernen, gaan gemeente en partners beginnen 

met O3 gezamenlijk wijkanalyses te maken. Daarbij worden harde data gecombineerd met erva-

ringsverhalen van werkers. Door gezamenlijk conclusies te trekken en speerpunten te benoemen is 

Heusden nog beter in staat om tegelijkertijd maatwerk per gebied te bieden en een passend, sa-

menhangend, preventief aanbod op te zetten. 
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Bijlage 2 Verdiepingsinformatie projecten 

 

 

1. Participatie-project   

Eigenaarschap project: O3 

 

Projectdoelstellingen:  

1. ontwikkelen van een gedeelde visie en werkwijze ten aanzien van de toeleiding naar Bijeen van 

inwoners van Heusden met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan anderhalf jaar (zij 

zijn ontheven van de sollicitatieplicht en vaak met een zorgvraag); 

2. de werkwijze is uitgetest en geëvalueerd; 

3. de werkwijze is geïmplementeerd. 

 

Inzet: bevorderen van herstel en stimuleren van participatie bij inwoners van Heusden. Stimuleren 

van een integrale werkwijze. 

 

Partners: Dit is een samenwerking van Bijeen (Aanmeldpunt- O3 en Toegang) en Baanbrekers. 

 

Samenhang: De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners met een afstand 

tot de arbeidsmarkt van meer dan anderhalf jaar. Dit is de kwetsbaarste groep. In het project ont-

wikkelen we een werkwijze waardoor we praktisch uitvoering kunnen geven aan deze taak. Tegelij-

kertijd speelt het in op de wens van het (vorige) College om inwoners met een hulpvraag integraler 

te ondersteunen, met altijd oog voor de participatievraag. 

Praktisch is het Participatieproject voortgekomen uit de doorontwikkeling van het Maatjesproject en 

contact over ervaringsdeskundigheid (cursus: Herstel doe je zelf).  

 

Projectresultaat: 

- De werkgroep heeft een gezamenlijke visie en aanpak ontwikkeld in grote lijnen (reeds gereali-

seerd); 

- Visie en aanpak zijn gestoeld op de herstelbenadering (hier ligt een handzaam product, de ‘pa-

raplu’ genaamd, als leidraad voor professionals voor de activiteiten/diensten die zij kunnen in-

zetten in de respectievelijke fasen van herstel) (reeds gerealiseerd); 

- Periode okt- dec. 2018: concretiseren pilot (akkoord managers), uitvoering op kleine schaal, 

bijstellen en borgen; 

– in de eerste helft van 2019 zal de werkwijze uitgerold worden over de gemeente Heusden en 

geborgd in de basisdienstverlening. 

 

2. Project Geldzaken /Uitrol Aanpak ‘voorkomen huisuitzetting’ 

Eigenaarschap project: O3 

 

Projectdoelstellingen: 

1. ontwikkelen en borgen van een gezamenlijke werkwijze met Woonveste om huisuitzetting met 

name onder gezinnen met kinderen en statushouders (Maatschappelijke kosten zijn hoog en de 

effecten juist op deze doelgroepen zijn enorm); 

2. het gezamenlijk ontwikkelen van een Heusdense ‘er-op-af’-aanpak (versterking preventieve 

aanpak); 

3. ontwikkelen van collectieve preventieve activiteiten op basis van life-events en de financiële 

consequenties die deze met zich meebrengen. 

 

Inzet: Inwoners van Heusden zo ondersteunen dat vragen en problemen met geldzaken vroegtijdig 

worden onderkend en beantwoord en problematische schulden worden voorkomen. Ontwikkelen van 

een collectieve en preventieve werkwijze. 

 

Partners: Baanbrekers (inkomensondersteuning), Woonveste, Kredietbank NL, gemeente, erva-

ringsdeskundigen  
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Samenhang: hangt samen met de wens van het College/de gemeente om aandacht meer te richten 

op het voorkomen van financiële vragen, in plaats van repareren ‘achteraf’ (preventief werken) en 

om hulp en ondersteuning aan inwoners waar mogelijk op elkaar te laten aansluiten en ‘doorverwij-

zen’ te voorkomen (versterking integraliteit). 

 

Projectresultaten: 

- het werkproces rondom ‘voorkomen huisuitzetting’ (vroegtijdig ondersteunen bij huurschulden) 

‘staat’ is uitgerold over de hele gemeente. Mogelijkheid om de aanpak te verbreden is verkend; 

- er is een beschrijving voor gezamenlijke aanpak (doel-resultaat-werkwijze) met alle partners die 

inzetten op problemen en vragen over geldzaken; 

- met de gemeente zijn afspraken gemaakt over monitoring van het bereik. Deze afspraken worden 

uitgevoerd. 

 

3. Project Gebiedsgericht Preventief Werken 

Gezamenlijk eigenaarschap project: O3 (doel 2) en gemeente (doel 1) 

 

Projectdoelstellingen: 

1. Samen met de gemeente, Woonveste en Politie een werkwijze ontwikkelen die ons in staat stelt 

om eens in de 2 jaar in gezamenlijkheid een gebiedsanalyse op te stellen voor alle kernen van 

de gemeente Heusden: 

- we stemmen de planning op elkaar af, zodat we werken met de meest actuele data; 

- We stemmen onze werkwijze op elkaar af: we maken gebruik van dezelfde data, trekken 

samen conclusies en bepalen gezamenlijk prioriteiten; 

2. Ieder half jaar wordt in de gebiedsteams samen met de partners (werkvloeroverleg) een tus-

sentijdse check gedaan: actuele bevindingen in het werkgebied, wat betekenen die voor onze 

prioriteiten/moeten we die bijstellen? (En welke preventieve activiteiten passen hierbij?). 

 

Inzet: Versterking preventief werken. Inzet is op elkaar afgestemd. Relevante informatie en data 

afkomstig van gemeente, organisaties en inwoners met betrekking tot sociaal domein Heusden zijn 

gebundeld. Er is in gezamenlijkheid een analyse gemaakt die input biedt voor (integraal) beleid en 

(opdrachtverstrekking aan de) uitvoeringspraktijk. 

 

Partners: gemeente Heusden (mede-eigenaar project), Woonveste, politie. 

 

Samenhang: past binnen de ambitie van het nieuwe College om meer preventief te werken en het 

thema preventie in de uitvraag 2019-2020. 

 

Projectresultaten: 

- samen met de gemeente en Woonveste is een eerste stap gezet door het Werk Vloer Overleg 

(WVO) en het Gebiedsteamoverleg samen te voegen. Hierdoor zijn er minder verschillende over-

legtafels en organiseren we de basisvoorwaarde voor een gezamenlijke analyse; 

- met vertegenwoordigers uit de 3 groepen per werkgebied zullen we een planning en een aanpak 

opstellen, volgens welke zij kunnen komen tot een preventie agenda per half jaar; 

- met de gemeente is een overleg over de beschikbare data en het afstemmen van onderzoeken 

en enquêtes. Onderwerp van gesprek is hier ook: welke gegevens kan O3 leveren om het beeld 

van de gemeente te verrijken; 

- dit alles krijgt concrete vorm in sept-dec. 2018; 

- de eerstvolgende gebiedsanalyse zal plaatsvinden medio 2019 (dan verschijnt de nieuwe wijkat-

las). Deze wordt volgens de gezamenlijke werkwijze uitgewerkt. 
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4.  Projectgroep Communicatie (Website Bijeen) 

Eigenaarschap project: gemeente Heusden 

 

Projectdoelstellingen: 

Ontwikkelen van de nieuwe website van Bijeen die: 

1. inwoners beter in staat stelt zelf antwoorden te vinden op hun vragen en die….. 

2. kan dienen als informatiebron voor professionals en vrijwilligers in Heusden in de begeleiding 

van inwoners met een ondersteuningsvraag. 

 

Inzet: Verbeterde ondersteuning van inwoners met een (hulp)vraag.  

 

Partners: gemeente Heusden (‘eigenaar’). 

 

Samenhang: past binnen het streven van de gemeente om meer te sturen op eigen kracht en zelf-

redzaamheid van inwoners (Goede informatievoorziening is onderdeel van preventief werken/ thema 

preventie uit de uitvraag). 

 

Projectresultaten: 

- de website www.bijeenheusden.nl is af. De activiteitenzoeker, belangrijk onderdeel van de site, 

wordt operationeel per 1 september 2018; 

- fase 2 is het bekend maken van de website onder inwoners, vrijwilligers en professionals in de 

gemeente Heusden en hen enthousiasmeren en leren om zelf activiteiten in te voeren in de acti-

viteitenzoeker (Uitvoering najaar 2018); 

- hiervoor moet een concrete aanpak worden opgesteld en uitgevoerd, waarbij alle kernen worden 

bereikt en liefst uitgevoerd door medewerkers uit de gebiedsteams (versterking gebiedsgericht 

werken, vergroten zichtbaarheid). 

 

5. Project Ondersteuning kwetsbare personen/inzet ervaringsdeskundigheid 

Eigenaarschap project: O3 

 

Doelen: 

1. ontwikkelen van een werkwijze die medewerkers van Bijeen in staat stelt contact te maken en 

te onderhouden met kwetsbare inwoners (bereik vergroten); 

2. ontwikkelen van een werkwijze die kwetsbare inwoners in staat stelt waar mogelijk mee te doen 

in het normale leven; 

3. training en ondersteuning van (vrijwillige) ervaringsdeskundigen uit Heusden (met als doel O3 

en andere organisaties te spiegelen met betrekking tot de toegankelijkheid). 

 

Inzet: versterken inclusiviteit van de Heusdense samenleving door investering in de participatie van 

een moeilijk bereikbare groep en de mensen die hen zouden moeten/kunnen ondersteunen. 

 

Partners: RIBW, Woonveste, Politie. 

 

Samenhang: De ultieme participatiesamenleving is een samenleving waarin iedereen naar vermogen 

kan meedoen, erbij hoort en van waarde is. 

 

Projectresultaten: 

- van juni 2017 t/m juni 2018 is geproefd aan het onderwerp ‘ervaringsdeskundigheid’ en de her-

stelbenadering. De Cursus Herstel Doe je Zelf 1x uitgevoerd, 2 ervaringsdeskundigen als spar-

ringpartner voor de professionals in de wijkteams en een ervaringsdeskundig projectleider die op 

‘beleidsniveau’ kan meedenken; 

- daarnaast zijn aandachtshouders kwetsbare personen benoemd in de teams die getraind zijn in 

de herstelbenadering en is een grotere groep medewerkers getraind in het herkennen van en 

omgaan met mensen met verward gedrag (initiatief voortkomend uit Werkvloeroverleg met 

Woonveste en Politie). 

http://www.bijeenheusden.nl/
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- inmiddels is ook gestart met de wijk GGD-er in Heusden; 

- met de cursus Herstel doe je zelf en werken met eigen ervaring heeft Heusden de beschikking 

over een zestal vrijwillige ervaringsdeskundigen die graag hun expertise willen inzetten voor de 

samenleving. 

 O3 zal hen ondersteunen om hier invulling aan te geven op een manier die helpend is voor zowel 

henzelf als voor de Heusdense inclusieve samenleving. 

- Aanbrengen samenhang in de acties met het oog op de implementatie. 
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Bijlage 3 Schema formatie O3 gemeente Heusden 

 

 
 



Of f e r t e  O3  ge mee n t e  He us de n  18348 - JC  27  

Bijlage 4 Financiën 

 

 

 
 

 

 

 

 

* Restant subsidie van 2017 naar 2018 is niet opgenomen in de exploitatiebegroting van 2018 

* Overige opbrengsten bedragen per 30 juni 2018 € 41.000 

* Verhuuropbrengsten zijn lager dan voorgaande jaren. 

* Kwaliteit/innovatie, integraal manager, stafmedewerker, personele kosten centrale organisaties 

en reguliere uitvoering opgenomen onder personeel 

* Overige organisatie betreft huisvesting en organisatiekosten centrale organisatie 

 

Budgetsubsidie 2019

Aanvraag

Berekening budgetsubsidie 2019 2019

Beschikbaar gemeente Heusden 3.032.994€   

Priijscompensatie 2,5% 75.825€        

3.108.819€   

Totaal aan te vragen subsidie 2019 t.b.v. O3 3.108.819€   

2017 2018 2019

Realisatie Begroting Begroting

Baten

Subsidie structureel 2.977.432€  3.032.994€  3.108.819€  

Subsidie incidenteel 313.905€     27.006€      

Subsidie naar volgend jaar -41.000€      

Overige opbrengsten

Opbrengsten uit activiteiten 39.286€       40.000€      40.000€      

Opbrengsten uit bar en buffet 78.907€       75.000€      75.000€      

Overige opbrengsten 127.188€     23.176€      82.000€      

3.495.718€  3.198.176€  3.305.819€  

Lasten

Personeel 2.669.786€  2.452.307€  2.579.621€  

Huisvesting

Huur en afschrijvingen 318.019€     269.748€     275.978€     

Energielasten 41.355€       53.763€      55.107€      

Onderhoud en schoonmaak 39.804€       38.000€      39.140€      

Overige huisvesting 26.480€       25.600€      25.000€      

Organisatie

Kantoor/ porti/ telefoon / fotokopie 26.276€       26.500€      25.147€      

Automatisering 43.611€       35.500€      40.000€      

Representatie, PR en communicatie 9.260€         8.500€        9.000€        

Overige organisatie 168.572€     167.814€     154.061€     

Activiteiten 140.240€     120.444€     102.764€     

3.483.403€  3.198.176€  3.305.818€  

Resultaat boekjaar 12.315€       -€           0€              



 

Offerte Sociaal Domein 2019-2020 
 
 
 

Iedereen kan meedoen. Heusden in beweging! 
Wij geloven in de kracht van sport en bewegen. Sport en bewegen geeft energie, het gevoel 

van saamhorigheid en zelfvertrouwen.  

Kortom: sport en bewegen is goed voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn. Daarom zetten 
wij ons dagelijks in om zoveel mogelijk mensen in de gemeente Heusden en omgeving in 

beweging te krijgen. Want iedereen kan meedoen. 

 
Stichting de Schroef zet sport en bewegen in als middel om een bijdrage te leveren aan 
sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid, re-integratie, armoede, sociale 
participatie en gezondheid. Stichting de Schroef heeft hierbij enerzijds een verbindende rol 
tussen sport-, kinderopvang-, onderwijs-, welzijns- en zorgaanbieders en bedrijfsleven en 
anderzijds levert Stichting de Schroef expertise op het gebied van sport en bewegen met als 
doel om inwoners op een laagdrempelige manier structureel aan het bewegen en sporten te 
krijgen. Wij gaan uit van een basisaanbod bestaande uit het leveren van 3 fte 
combinatiefunctionarissen sport en 3,28 fte buurtsportcoaches en het (door)ontwikkelen van 
projecten en activiteiten in het verlengde van deze functie. Een aanbod dat beschikbaar en 
toegankelijk is voor alle inwoners in de gemeente Heusden die op zoek zijn naar 
mogelijkheden om te bewegen en actief te zijn. Op hoofdlijnen onderscheiden we de 
volgende taken: 



 
- bewegen stimuleren: het bieden van kwalitatieve sportprogramma’s om bewegen te 

stimuleren voor iedereen in de gemeente Heusden en omgeving; 
- verenigingen ondersteunen: het versterken van de lokale sport- en 

beweeginfrastructuur; 
- financiële ondersteuning: het invullen van het intermediairschap van het 

Jeugdsportfonds; 
- talentontwikkeling: het bieden van een kwalitatief citytrainersprogramma; 
- verbinden: het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van sport en 

bewegen zowel op collectief niveau als op individueel niveau; 
- signaalfunctie: het signaleren van lokale sociaal-maatschappelijke problemen om hier 

vervolgens mee aan de slag te gaan en win-win-situaties te creëren. 
 
 
Te bereiken resultaten op het gebied van participatie 

- de deelnemers aan het Citytrainersproject hebben hun persoonlijke doelen bereikt, 
zijn in zelfvertrouwen gegroeid en tevreden over de deelname aan het project; 

- na afloop van het project ‘Vitaliteit op de werkvloer’ voelen de deelnemers van de 
Heusdense bedrijven zich gezonder en fitter en maken zich minder zorgen over of zij 
hun werk in de toekomst kunnen volhouden; 

- de buurtsportcoaches brengen vraag en aanbod op het gebied van sport en 
bewegen 

zowel op collectief niveau als op individueel niveau bij elkaar door samen te werken met 
tenminste vijf fysiotherapeutenpraktijken, vier huisartsenpraktijken, een 

revalidatiecentrum, alle jongerenwerkers, de medewerkers van O3/Bijeen en 90 sport- en 
beweegaanbieders (dit resultaat geldt ook voor de thema’s: veiligheid en preventie); 

- de buurtsportcoaches signaleren lokaal sociaal-maatschappelijke problemen en 
zetten deze om in minimaal twintig win-winsituaties door samenwerkingen te 
stimuleren tussen de sectoren sport, bewegen, onderwijs, kinderopvang, zorg, 
welzijn en bedrijfsleven (dit resultaat geldt ook voor de thema’s: veiligheid en 
preventie). 

 
Te bereiken resultaten op het gebied van veiligheid 

- de deelnemers aan buurtsport (zoals het Jan Tooropplantsoenproject in Drunen) 
voelen zich aan het einde van een buurtsportprogramma meer betrokken en veiliger 
in de buurt. 

 
Te bereiken resultaten op het gebied van preventie 

- de deelnemers aan het Valpreventieproject hebben hun persoonlijke doelen bereikt, 
zijn in zelfvertrouwen gegroeid en tevreden over de deelname aan het project; 

- de deelnemers aan het GALMPlusproject hebben hun persoonlijke doelen bereikt, 
zijn in zelfvertrouwen gegroeid en tevreden over de deelname aan het project; 

- na 24 weken hebben kinderen bij Balanz4Kidz het plezier in bewegen ervaren, meer 
zelfvertrouwen gekregen en zijn zij zich bewust van het belang en het plezier van goede 

eetgewoonten, met daarbij veelal een vermindering in gewicht; 
- na 24 weken hebben hun ouders kennis opgedaan over het toepassen van een 

gezondere levensstijl in de gezinssituatie; 
- 90% van de deelnemers ervaart plezier in bewegen, heeft meer zelfvertrouwen 

ontwikkeld en is zich bewust van het belang en plezier van goede eetgewoonten; 
- de deelnemers aan het Jeugdsportfonds ervaren plezier in bewegen en zijn tevreden 

over de interactie met Stichting de Schroef. 



 
Te bereiken resultaten op het gebied van vrijwilligers 

- de buurtsportcoaches ondersteunen jaarlijks tenminste vijftien sportverenigingen; 
- de buurtsportcoaches organiseren tenminste één sportcafé voor kennisdeling en 

netwerkdeling; 
- de buurtsportcoaches verzorgen/organiseren minimaal twee scholingen voor 

sport(verenigings)kader; 
- de ondersteuning vanuit Stichting de Schroef wordt door de ontvangende partij met 

een cijfer 7 of hoger gewaardeerd. 
 
Financiën 
Om bovenstaande werkzaamheden te kunnen verrichten vragen wij voor de jaren 
2019-2020 een subsidiebedrag van € 321.230 euro aan in het kader van de Uitvraag 
subsidie 2019-2020 Sociaal Domein.  
 
Concreet betekent dit voor de Gemeente Heusden (ervan uitgaande dat het indexeringscijfer 
hetzelfde blijft tov 2018) dat Stichting de Schroef over de komende 2 jaar € 4963,- minder 
subsidie aanvraagt.  
 
Stichting de Schroef heeft twee jaar geleden van de Gemeente Heusden de opdracht 
gekregen om eigen financiële middelen binnen te gaan halen. Hier heeft Stichting de 
Schroef dan ook vol op ingezet, wat heeft geresulteerd in € 36.949,66 aan zelf verworven 
financiën voor het beweegprogramma GALMPlus,  € 9739,95 voor het beweegprogramma 
Heusden Valt Ervoor (Valpreventie) en € 4963,- op het bedrag wat Stichting de Schroef over 
de komende twee jaar aanvraagt ihkv uitvraag subsidie sociaal domein. 
 
Stichting de Schroef blijft ook komende jaren ondernemen om eigen financiën binnen te 
halen. Om op die manier op een efficiënte, effectieve en vraaggerichte manier te doen waar 
wij goed in zijn: het vergroten van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de inwoners van 
de Gemeente Heusden door sport en bewegen. Het verschil maken. Voor iedereen.  
 

 
 
Helpt u mee in de strijd tegen bovenstaande maatschappelijke uitdagingen door een 
subsidiebedrag van € 321.230 euro voor 2019-2020 toe te kennen aan een zeer 
gedreven, maatschappelijk betrokken en ondernemende club buurtsportcoaches bij 
Stichting de Schroef? We horen graag van u! 
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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.  
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar  
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 

 

 

 

 

 

 

Beste meneer Hobo , 

 

Op 28 september ontvingen wij van u de ‘Offerte Sociaal Domein 2019-2020’. In 

deze brief informeren wij u over de subsidie die in 2019 en 2020 aan O3 wordt 

verleend. 

 

Inleiding 

Op 3 juli 2018 hebben wij de ‘Uitvraag subsidie O3 2019-2020’ vastgesteld. Deze 

uitvraag richt zich op realisatie van de voor het sociaal domein vastgestelde 

maatschappelijke effecten. Om die effecten te bereiken subsidiëren we 

werkzaamheden die zich richten op de directe omgeving van de inwoners zelf, het 

sociale netwerk en het laagdrempelig aanbod van activiteiten, ondersteuning en 

hulp, het zogenaamde voorliggend veld.  

Naar aanleiding hiervan heeft u de genoemde offerte uitgebracht.  

Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad de begroting 2019 vastgesteld. 

Hierin staan ook de budgetten voor de uitvoering van taken in het voorliggend veld 

van het sociaal domein.  

  

Subsidie 2019 en 2020  

Voor de jaren 2019 en 2020 ontvangt O3 een budgetsubsidie van € 3.098.635. Dit 

subsidiebedrag is exclusief de reguliere financiering van de GGD op grond van de 

gemeenschappelijke regeling.   

Aan de subsidieverlening verbinden wij de hierna genoemde voorwaarden.  

 

1. Activiteiten 

Het op basis van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016’ ter 

beschikking gestelde subsidiebedrag moet worden besteed aan de uitvoering van 

de activiteiten conform de bovengenoemde uitvraag en uw offerte.  

 

O3 

A. Hobo 

Raadhuisplein  16 

5151 JH DRUNEN 

ONS KENMERK:  00566899 

UW KENMERK:   

UW BRIEF VAN:   

BEHANDELD DOOR:   

ONDERWERP:  subsidie 2019 en 2020  

AANTAL BIJLAGEN:   

DATUM:  18 december 2018 
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Wij gaan ervan uit dat O3 vraagstukken oppakt die zich in de loop van het jaar 

aandienen. Als zich problemen in de capaciteit voordoen, verwachten wij een 

voorstel met een afweging welke activiteiten anders, minder of niet meer kunnen 

worden gedaan. 

 

We zijn in 2017 gestart met de eerste stappen op weg naar een resultaatgerichte 

verantwoording. Hiermee gaan wij door in 2019 en 2020.   

 

2. Bijzondere voorwaarden 

 

a. Beschikbaarstelling subsidie 

Het verleende subsidiebedrag ad € 3.098.635 wordt bij wijze van voorschot voor 

100% beschikbaar gesteld. Overeenkomstig de Kadernota Subsidiebeleid 2015 

wordt aan het begin van elk kwartaal een voorschot uitgekeerd van 25% van het 

subsidiebedrag. Dit betekent dat u per kwartaal een bedrag van € 774.659 

ontvangt. De voorschotten worden overgemaakt op IBAN-nummer   

eindigend op 655 ten name van ContourdeTwern onder vermelding van ‘subsidie 

O3 Heusden 2019’.  

 

b. Tussentijdse rapportage  

Gedurende de subsidieperiode zullen we tussentijds afstemmen over de 

samenwerking en nieuwe ontwikkelingen. We verwachten dat u per kwartaal 

inzage geeft in de stand van zaken omtrent de uitvoering van de offerte, de te 

behalen resultaten en de kansen die worden gezien voor de doorontwikkeling van 

het werk. Tweemaal per jaar gebeurt dit schriftelijk, te weten per 15 september in 

een tussentijdse rapportage over de eerste helft van het jaar en in de 

verantwoording over het gehele subsidiejaar.  

Op basis van deze rapportages kunnen de afspraken zo nodig in onderling overleg 

worden bijgesteld.   

 

c. Vaststelling subsidie 

U dient voor 1 juni, volgend op het subsidiejaar, een financieel en inhoudelijk 

verslag in bij de gemeente. O3 en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de 

noodzakelijke inhoudelijke en financiële verantwoording.  

Het financieel verslag bevat in ieder geval een (integrale) exploitatierekening over 

het subsidiejaar, een balans met toelichting en een accountantsverklaring. In het 

kader van de Wet Normering Topinkomens moet de jaarrekening informatie 

bevatten over de betaalde brutosalarissen inclusief vergoedingen per bestuurder 

en functionaris. 

  

De gemeente stelt na ontvangst van de financiële en inhoudelijke verslaglegging 

de subsidie vast. Als het subsidiebedrag wordt vastgesteld op een lager bedrag 

dan het totaalbedrag aan verstrekte voorschotten, betaalt O3 het verschil 

onmiddellijk terug aan de gemeente. 

 

 

 

 

d. Opbouw reserves 
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Het is toegestaan reserve te vormen, op voorwaarde dat de afgesproken 

activiteiten zijn uitgevoerd. Instellingen met een budgetsubsidie mogen een 

reserve opbouwen tot maximaal 15% van het, in het betreffende jaar, toegekende 

subsidiebedrag.  

Opgebouwde reserves moeten in eerste instantie worden aangewend voor het 

afdekken van risico’s. Daarnaast kunnen, na overleg met de gemeente, 

zogenaamde bestemmingsreserves worden gevormd. De maximale hoogte 

hiervan moet in verhouding staan tot het doel waarvoor de reserve is opgebouwd. 

In de jaarrekening van de instelling moeten de opbouw en de reserve duidelijk 

worden verantwoord.  

 

Indexering  

Overeenkomstig de ‘Kadernota subsidiebeleid 2015’ wordt in 2020 de 

budgetsubsidie geïndexeerd met een percentage dat door de gemeente wordt 

vastgesteld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de subsidiecomponent 

voor personeelskosten en de overige subsidiecomponenten. Voor de overige 

subsidiecomponenten geldt het algemene indexcijfer dat wordt toegepast in de 

gemeentebegroting. In de component ‘personeel’ wordt rekening gehouden met de 

verwachte loonontwikkeling. Voor deze indexering wordt aangesloten bij de 

gemiddelde CBS-index voor CAO-lonen in de gesubsidieerde sector. Voor de 

verhouding tussen de subsidiecomponent voor personeelskosten en de overige 

subsidiecomponenten wordt uitgegaan van een verhouding 75% 

subsidiecomponent voor personeelskosten en 25% voor overige 

subsidiecomponenten.   

 

e. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

In 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking 

getreden. Om te voldoen aan de subsidievoorwaarden dient uw organisatie in het 

jaarverslag 2019 aan te kunnen geven dat u over een dergelijke meldcode 

beschikt. 

 

f. Social return 

Aan de subsidieverlening is de voorwaarde verbonden dat 5% van het 

subsidiebedrag in 2019 en 2020 wordt ingezet voor social return, conform de 

‘Kadernota Subsidiebeleid 2015’. We gaan in overleg over de manier waarop we 

de social return inzichtelijk maken/houden en onderzoeken nieuwe manieren om 

aan social return invulling te geven.     

 

Bezwaar 

U of een ander die daar belang bij heeft, kan bij de gemeente tegen dit besluit 

bezwaar maken. Dit kan tot uiterlijk zes weken na de verzenddatum van dit besluit. 

Op http://www.heusden.nl/bezwaarclausule leest u hier meer over. 

 

 

 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Digna van den Broek via 

het telefoonnummer (073) 513 17 89 of per e-mail via info@heusden.nl, met 

vermelding van het zaaknummer 00566899.  
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met vriendelijke groet, 

namens het college van Heusden, 

 

Marjolein van Eggelen  

Manager 
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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.  
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar  
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mevrouw Walters, 

 

Op 28 september jl. ontvingen wij van u de ‘Offerte Sociaal Domein 2019-2020’. In 

deze brief informeren wij u over de subsidie die in 2019 en 2020 hiervoor aan 

Stichting de Schroef wordt verleend. Ook de subsidie die de stichting in 2019 

ontvangt voor de combinatiefuncties en buurtsportcoaches is hierin opgenomen.  

 

Inleiding 

Op 26 juli 2016 hebben wij het ‘Kader subsidie uitvraag sociaal domein 2017-2018’ 

vastgesteld. Het kader richt zich op realisatie van de voor het sociaal domein 

vastgestelde maatschappelijke effecten. Om die effecten te bereiken subsidiëren 

we werkzaamheden die zich richten op de directe omgeving van de inwoners zelf, 

het sociale netwerk en het laagdrempelig aanbod van activiteiten, ondersteuning 

en hulp, het zogenaamde voorliggend veld.  

Naar aanleiding hiervan heeft u de genoemde offerte uitgebracht.  

Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad de begroting 2019 vastgesteld. 

Hierin staan ook de budgetten voor de uitvoering van taken in het voorliggend veld 

van het sociaal domein.  

 

Eind 2012 heeft de gemeente Heusden de ‘Verklaring deelname Programma Sport 

en Bewegen in de Buurt/Brede impuls combinatiefuncties’ getekend. De gemeente 

ontvangt middelen van het Rijk voor de combinatiefuncties en de 

buurtsportcoaches. Naast de doorbetaling van deze middelen ontvangt Stichting 

de Schroef een gemeentelijke bijdrage voor de combinatiefuncties.  

 

 
  

 

Stichting de Schroef 

M. Walters 

Postbus 328 

5150 AH DRUNEN 
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Subsidie 2019 en 2020 

 

Subsidie op basis van uw ‘Offerte Sociaal Domein 2019-2020’ 

Voor 2019 en 2020 ontvangt Stichting de Schroef een budgetsubsidie van  

€ 160.000 per jaar.   

 

Subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches 2019 

Stichting de Schroef ontvangt voor het jaar 2019 een subsidie van € 215.600. Het 

bedrag is als volgt berekend: 

3 fte combifuncties x € 20.000 vanuit de rijksbijdrage  € 60.000 

3 fte combifuncties x € 30.000 gemeentelijke bijdrage  € 90.000 

3,28 fte buurtsportcoaches x € 20.000 vanuit de rijksbijdrage      € 65.500 

 

Aan de subsidies verbinden wij de hiernavolgende voorwaarden.  

 

1. Activiteiten 

Het op basis van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016’ ter 

beschikking gestelde subsidiebedrag moet worden besteed aan de uitvoering van 

de activiteiten conform de bovengenoemde uitvraag, uw offerte en de 

‘Prestatieovereenkomst 2015+2016 gemeente Heusden en Stichting de Schroef’. 

 

Wij gaan ervan uit dat Stichting de  Schroef vraagstukken oppakt die zich in de 

loop van het jaar aandienen. Als zich problemen in de capaciteit voordoen, 

verwachten wij een voorstel met een afweging welke activiteiten anders, minder of 

niet meer kunnen worden gedaan. 

 

We zijn in 2017 gestart met de eerste stappen op weg naar een resultaatgerichte 

verantwoording. Hiermee gaan we door in 2019 en 2020.  

 

2. Bijzondere voorwaarden 

 

a. Beschikbaarstelling subsidie 

De verleende subsidiebedragen 2019 ad € 160.000 en € 215.600 worden bij wijze 

van voorschot voor 100% beschikbaar gesteld. Overeenkomstig de Kadernota 

Subsidiebeleid 2015 wordt aan het begin van elk kwartaal een voorschot 

uitgekeerd van 25% van het subsidiebedrag. Dit betekent dat u per kwartaal een 

bedrag van respectievelijk € 40.000 en € 53.900 ontvangt. De voorschotten worden 

overgemaakt op het IBAN-nummer eindigend op 532 ten name van Stichting de 

Schroef onder vermelding van ‘subsidie sociaal domein Heusden 2019’ en 

‘subsidie combifuncties en buurtsportcoaches 2019’.  

 

b. Tussentijdse rapportage  

Gedurende de subsidieperiode zullen we tussentijds afstemmen over de 

samenwerking en nieuwe ontwikkelingen. We verwachten dat u per kwartaal 

inzage geeft in de stand van zaken omtrent de uitvoering van de offerte, de te 

behalen resultaten en de kansen die worden gezien voor de doorontwikkeling van 

het werk. Tweemaal per jaar gebeurt dit schriftelijk, te weten per 15 september in 

een tussentijdse rapportage over de eerste helft van het jaar en in de 

verantwoording over het gehele subsidiejaar.  
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Op basis van deze rapportages kunnen de afspraken zo nodig in onderling overleg 

worden bijgesteld.   

 

c. Vaststelling subsidie 

U dient voor 1 juni, volgend op het subsidiejaar, een financieel en inhoudelijk 

verslag in bij de gemeente. Wij gaan met elkaar in gesprek over de noodzakelijke 

inhoudelijke en financiële verantwoording.  

Het financieel verslag bevat in ieder geval een exploitatierekening over het 

subsidiejaar, een balans met toelichting en een accountantsverklaring. In het kader 

van de Wet Normering Topinkomens moet de jaarrekening informatie bevatten 

over de betaalde brutosalarissen inclusief vergoedingen per bestuurder en 

functionaris.   

De gemeente stelt na ontvangst van de financiële en inhoudelijke verslaglegging 

de subsidie vast. Als het subsidiebedrag wordt vastgesteld op een lager bedrag 

dan het totaalbedrag aan verstrekte voorschotten, betaalt u het verschil 

onmiddellijk terug aan de gemeente. 

 

d. Opbouw reserves 

Het is toegestaan reserve te vormen, op voorwaarde dat de afgesproken 

activiteiten zijn uitgevoerd. Instellingen met een budgetsubsidie mogen een 

reserve opbouwen tot maximaal 15% van het, in het betreffende jaar, toegekende 

subsidiebedrag.  

Opgebouwde reserves moeten in eerste instantie worden aangewend voor het 

afdekken van risico’s. Daarnaast kunnen, na overleg met de gemeente, 

zogenaamde bestemmingsreserves worden gevormd. De maximale hoogte 

hiervan moet in verhouding staan tot het doel waarvoor de reserve is opgebouwd. 

In de jaarrekening van de instelling moeten de opbouw en de reserve duidelijk 

worden verantwoord.  

 

Indexering  

Overeenkomstig de ‘Kadernota subsidiebeleid 2015’ wordt in 2020 de 

budgetsubsidie voor het sociaal domein geïndexeerd met een percentage dat door 

de gemeente wordt vastgesteld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 

subsidiecomponent voor personeelskosten en de overige subsidiecomponenten. 

Voor de overige subsidiecomponenten geldt het algemene indexcijfer dat wordt 

toegepast in de gemeentebegroting. In de component ‘personeel’ wordt rekening 

gehouden met de verwachte loonontwikkeling. Voor deze indexering wordt 

aangesloten bij de gemiddelde CBS-index voor CAO-lonen in de gesubsidieerde 

sector. Voor de verhouding tussen de subsidiecomponent voor personeelskosten 

en de overige subsidiecomponenten wordt uitgegaan van een verhouding 75% 

subsidiecomponent voor personeelskosten en 25% voor overige 

subsidiecomponenten. 

De subsidie voor combinatiefuncties en buurtsportcoaches wordt niet geïndexeerd.    

 

e. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

In 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking 

getreden. Om te voldoen aan de subsidievoorwaarden dient uw organisatie in het 

jaarverslag 2017 aan te kunnen geven dat u over een dergelijke meldcode 

beschikt. 
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f. Social return 

Aan de subsidieverlening is de voorwaarde verbonden dat 5% van het 

subsidiebedrag in 2019 wordt ingezet voor social return, conform de ‘Kadernota 

Subsidiebeleid 2015’. We gaan in overleg over de manier waarop we de social 

return inzichtelijk maken/houden en onderzoeken nieuwe manieren om aan social 

return invulling te geven.     

    

Bezwaar 

U of een ander die daar belang bij heeft, kan bij de gemeente tegen dit besluit 

bezwaar maken. Dit kan tot uiterlijk zes weken na de verzenddatum van dit besluit. 

Op http://www.heusden.nl/bezwaarclausule leest u hier meer over. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Digna van den Broek via 

het telefoonnummer (073) 513 17 89 of per e-mail via info@heusden.nl, met 

vermelding van het zaaknummer 00566603.  

 

 

met vriendelijke groet, 

namens het college van Heusden, 

 

Marjolein van Eggelen  

Manager 

 

 



                                                                                                                         Zaaknummer    00577036 

Onderwerp Subsidieverzoek O3 voor inzet Alles voor Mekaar 

 

 1 

Collegevoorstel 
 
 

Aanleiding / voorgeschiedenis 

Van O3 is een aanvraag om een financiële bijdrage ontvangen voor de inzet van Alles voor Mekaar in 2019. 

Voorgesteld wordt om een subsidie te verlenen aan O3 en hieraan specifieke doelen en voorwaarden te 

verbinden.    

   

Feitelijke informatie 

In 2018 is aan ‘Stichting Alles voor Mekaar’ een subsidie van € 5.000 verleend uit het Innovatiebudget 

sociaal domein en inwonersinitiatieven. Alles voor Mekaar is een organisatie die zich richt op het activeren 

van mensen in het ondersteunen van de eigen buurtbewoners. Daarmee wordt eenzaamheid 

voorkomen/bestreden en kunnen mensen langer thuis en in de eigen buurt blijven wonen met zo min 

mogelijk professionele hulp. 

 

Alles voor Mekaar wil deze beweging voortzetten in 2019 en volgende jaren. In verband hiermee heeft op 5 

november 2018 een gesprek plaatsgevonden met Alles voor Mekaar en O3. Tijdens dit gesprek is gevraagd 

aan O3 om als opdrachtgever voor Alles voor Mekaar te fungeren en daarmee de samenwerking in het 

sociaal domein met de uitvoerende professionele organisaties en Stichting Alles voor Mekaar goed te 

borgen. In dit gesprek is ook aangegeven dat de gemeente hiervoor in 2019 een bedrag van € 50.000  

beschikbaar wil stellen. 

 

O3 vraagt nu een financiële bijdrage van € 75.000 met de kanttekening dat de inzet van Alles voor Mekaar 

daarmee voor het eerste halfjaar 2019 gegarandeerd wordt. De begroting 2019 van Alles voor Mekaar 

beloopt in totaal € 195.507. Door O3 wordt dan ook aangegeven dat voortzetting na het eerste halfjaar 

afhankelijk is van cofinanciering voor de overige kosten door derden.    

 

Afweging 

Voorgesteld wordt om voor het eerste halfjaar 2019 een subsidie van € 50.000 te verlenen aan O3 voor de 

doorontwikkeling van Alles voor Mekaar. Voor het tweede halfjaar 2019 wordt nog een subsidie van € 25.000 

verleend onder de voorwaarde dat: 

 Alles voor Mekaar voor 1 juli 2019 de cofinanciering rond heeft om de activiteiten tot eind 2019 te 

kunnen voortzetten; 

 Alles voor Mekaar met haar evaluatie kan laten zien dat onderstaande doelen bereikt worden. 

Wij benadrukken dat het voorstel voorziet in een incidentele bijdrage voor 2019 en dat deze bijdrage niet 

inhoudt dat er bij voortzetting van de activiteiten dan wel uitbreiding van het verzorgingsgebied, automatisch 

aanvullende middelen vanuit de gemeente worden verstrekt. 

 

Aan de subsidieverlening worden verder de volgende specifieke doelen verbonden: 

 Alles voor Mekaar richt haar dienstverlening op inwoners met een eenzaamheidsproblematiek zonder 

een sociaal netwerk; 

 Alles voor Mekaar zet voor deze doelgroep een netwerk op van supporters voor kortdurende hulp zodat 

deze mensen weer kunnen meedoen in de samenleving en de professionele inzet van Alles voor Mekaar 

beperkt wordt tot maximaal 2 contactmomenten; 

 Alles voor Mekaar zorgt voor de structurele inbedding van deze werkwijze in de wijken Vlijmen-Dorp en 

Vliedberg; 

 Alles voor Mekaar dient nadrukkelijk een beweging te laten zien van hun individuele curatieve aanbod  

naar het reeds aanwezige reguliere en collectieve aanbod in het voorliggend veld. Het gaat hierbij om 

situaties waarin andere of een bredere (eenzaamheids)problematiek wordt gesignaleerd, of wanneer 

blijkt dat er een oplossing mogelijk is in het bestaande sociaal netwerk van de hulpvrager. 
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De evaluatie voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 voor 1 juni 2019 dient O3 een schriftelijke evaluatie in over de status van het project tot dan toe;  

 deze evaluatie dient duidelijke cijfers te bevatten over: 

o aantal (super)supporters en inzet van (super)supporters; 

o aantal opgezette netwerken voor hulp rondom senioren; 

o resultaten van het (klant)tevredenheidsonderzoek;  

o aantal hulpvragers en hulpvragen;  

o aantal keer hulp geboden;  

o aantal hulpvragers dat gebruik is gaan maken van het reguliere collectieve aanbod in het 

voorliggende veld.  

 de evaluatie geeft inzicht in de samenwerking met O3. Inzet is dat de samenwerking door beide partijen 

als constructief wordt ervaren en erop gericht is om het burgerinitiatief verder te ontwikkelen. Hiertoe 

wisselen Alles voor Mekaar en O3 kennis en ervaringen met elkaar uit en stemmen ze hun aanbod op 

elkaar af (complementair, geen overlap);   

 de evaluatie geeft ook duidelijk inzicht in de verbindingen en het draagvlak van Alles voor Mekaar in de 

samenleving op basis van het aantal sponsoren en gerealiseerde cofinanciering;  

 maandelijks worden voortgangsgesprekken gevoerd tussen O3, Alles voor Mekaar en gemeente.       

 

Inzet van middelen 

Voor de subsidie van € 50.000 voor het eerste halfjaar van 2019 en de eventuele subsidie van € 25.000 voor 

het tweede halfjaar zijn geen middelen opgenomen in de vastgestelde begroting 2019. Zodoende zal dit 

leiden tot een overschrijding binnen het programma sociaal domein. Overschrijdingen binnen het sociaal 

domein worden achteraf ten laste van de reserve sociaal domein gebracht. Dit kan incidenteel, maar niet 

structureel. Deze overschrijding zal in de eerste bestuursrapportage 2019 worden verwerkt.  

 

Risico's 

Gezien het verschil in het gevraagde en het voorgestelde bedrag en daarmee de noodzaak voor 

cofinanciering is er een risico dat er voor de voortgang van het project op termijn om extra middelen 

gevraagd gaat worden. Aansluitend daarop bestaat het risico dat, wanneer er niet tegemoet wordt gekomen 

aan zo’n vraag, het project geen vervolg krijgt. 

Overigens is er ook de mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen de (voorwaarden in de) 

subsidiebeschikking. 

 

Procedure / vervolgstappen 

Na besluitvorming zal O3 van dit besluit op de hoogte worden gebracht. Bij de evaluatie zal voor 1 juli 2019 

duidelijk worden of de voorgestelde subsidie voor de tweede helft van 2019 wordt verleend. De raad zal over 

deze subsidiëring worden geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.  

 

Voorgenomen besluit 

Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen. 
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BESLUIT 

 

 

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 22 januari 2019 

 

besloten:  

 een subsidie van € 50.000 te verlenen aan O3 voor het eerste halfjaar 2019 voor de inzet van ‘Stichting 

Alles voor Mekaar’; 

 een subsidie van € 25.000 te verlenen aan O3 voor het tweede halfjaar 2019 voor de inzet van ‘Stichting 

Alles voor Mekaar’ onder de voorwaarden dat Alles voor Mekaar voor 1 juli 2019 de cofinanciering rond 

heeft om de activiteiten tot eind 2019 te kunnen voortzetten en dat een evaluatie wordt aangeleverd;  

 de doelen en voorwaarden voor subsidieverlening vast te stellen; 

 de subsidie te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2019;  

 de raadsleden te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief. 

 

 

 

namens het college van Heusden, 

de secretaris, 

 

 

 

 

 

mr. H.J.M. Timmermans  

 



CONCEPT                                                                                                    Zaaknummer: 00577036 

Onderwerp: Subsidieverzoek O3 voor inzet Alles voor Mekaar 

 

Publiekssamenvatting 

 
Het college heeft besloten om O3 een aanvullende subsidie van € 50.000 te verlenen voor de inzet van 
stichting ‘Alles voor Mekaar’ voor het eerste half jaar van 2019. Voor 1 juli 2019 zal de inzet van Alles voor 
Mekaar geëvalueerd zijn en op basis van de resultaten kan voor het tweede half jaar een subsidie van         
€ 25.000 verleend worden.  
 



 

Raadsinformatiebrief 

 

Aan:  De raadsleden 

Van: Het college 

Datum: 15 januari 2019 

Onderwerp: Subsidieverzoek O3 voor inzet Alles voor Mekaar 

Doel: Informatie 

Aanleiding: Collegebesluit van 22 januari 

Aard informatie:  

  

 

Aanleiding 

Wij hebben 22 januari besloten over het subsidieverzoek van O3 voor de inzet van Alles voor Mekaar.  

Met deze brief informeren wij u over het besluit vooruitlopend op de eerste bestuursrapportage 2019.  

 

Informatie 

Feitelijke informatie 

In 2018 is aan ‘Stichting Alles voor Mekaar’ een subsidie van € 5.000 verleend uit het Innovatiebudget 

Sociaal domein en inwonersinitiatieven. Alles voor Mekaar is een beweging die zich er op richt om 

mensen actief te krijgen in het ondersteunen van eigen buren. Daarmee wordt eenzaamheid 

voorkomen/bestreden en mensen kunnen langer thuis en in de eigen buurt blijven wonen met zo min 

mogelijk professionele hulp.  

 

O3 is gevraagd om als opdrachtgever voor Alles voor Mekaar te fungeren en daarmee de 

samenwerking in het sociaal domein met de uitvoerende professionele organisaties en Stichting Alles 

voor Mekaar goed te borgen 

 

O3 vraagt een financiële bijdrage van € 75.000 met de kanttekening dat de inzet van Alles voor 

Mekaar daarmee voor het eerste halfjaar 2019 gegarandeerd wordt. De begroting 2019 van Alles voor 

Mekaar beloopt in totaal € 195.507. Door O3 wordt dan ook aangegeven dat voortzetting na het eerste 

halfjaar afhankelijk is van cofinanciering voor de overige kosten door derden.    

 

Afweging 

Wij hebben besloten om voor het eerste halfjaar 2019 een subsidie van € 50.000 te verlenen aan O3 

voor de doorontwikkeling van Alles voor Mekaar. Voor het tweede halfjaar 2019 wordt nog een 

subsidie van € 25.000 verleend onder de voorwaarde dat: 

 Alles voor Mekaar voor 1 juli 2019 de cofinanciering rond heeft om de activiteiten tot eind 2019 

te kunnen voortzetten; 

 Alles voor Mekaar met haar evaluatie kan laten zien dat de geformuleerde doelen worden 

bereikt. 

 

Inzet van middelen 

Voor de subsidie van € 50.000 voor het eerste halfjaar van 2019 en de eventuele subsidie van  

€ 25.000 voor het tweede halfjaar zijn geen middelen opgenomen in de vastgestelde begroting 2019. 

Zodoende zal dit leiden tot een overschrijding binnen het programma sociaal domein. 

Overschrijdingen binnen het sociaal domein worden achteraf ten laste van de reserve sociaal domein 

gebracht. De overschrijding zal in de eerste bestuursrapportage 2019 worden verwerkt.  

 

Voor het gehele voorstel verwijzen we naar de integrale tekst van het besluit. 
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Aan:
Het College van B&W van de Gemeente Heusden,
Gemeente Heusden
Postbus 41
5250AA Vlijmen

INGEKOIIIEN
Z E DEC 2018

Gemeente Heusden

Datum: 21 december 2018
Kenmerk:18422-RK/JS
Betreft: Aanvraag financiele bijdragevoor inzet Alles voorMekaar 2019

Geacht College,

Hierbij,zoals verzochtde aanvraag vooreen flnanciele bijdrage voorde inzet van StichtingAlles voor
Mekaar In 2019. Op 5 november2018 heeft hierover een eerste gesprek plaatsgevonden met
wethoudervan Steen en de StichtingAlles voor Mekaar. Vanuit 03 waren Ilse van Mierlo en Ron
Koevoets aanwezig.
Tijdensdit gesprek is gevraagd aan 03 om als opdrachtgevervoorAlles voorMekaar te fungeren en
daarmee de samenwerking in het sociale domein met de uitvoerende professionele organisaties en
de StichtingAlles voorMekaar goed te borgen.

Wethoudervan Steen heeft tijdens dit gesprek aangegeven dat de gemeente hiervooreen bedrag
van € 50.000,- (exclusiefBTW) ter beschikking wil stellen.

Nadat de StichtingAlles voorMekaarwethouderVan Steen heeft laten weten hieraan verdermee te
willen werken hebben er diverse constructievegesprekken plaatsgevonden. Er is in gezamenlijk
overleg een projectopdrachtgeformuleerden Stichting Alles voorMekaar heeft op 12 december 2018
een offerte aan 03 voorgelegd,om de gevraagde opdracht in 2019 te kunnen uitvoeren.

StichtingAlles voorMekaar geeft aan hiervooreen bedrag van € 75.000,- nodig te hebben, anders
dan het doorWethouder Van Steen genoemde bedrag.
Bij dezen een aanvraag voor een financiele bijdrage van € 75.000,-.

Uit de offerte blijkt tevensdat StichtingAlles voor Mekaar nog een aanzienlijkbedrag moet zien te
dekken vanuit cofinanciering (Sponsoring en fondsen). Wel geeftde stichtingaan dat de in de offerte
beschreven inzet voor het eerste half jaar 2019 gegarandeerd wordt.

Met de StichtingAlles voor Mekaar is duidelijk afgesproken dat als de bijdragevan de gemeente
Heusden lager is, er verdergesproken moet worden over de uitvoeringvan de opdracht. Het bedrag
dat de gemeente Heusden bereid is te financieren zal dan uitgangspuntzijn. De opdracht aan
StichtingAlles voorMekaar om elders cofinanciering te vinden zal dan nog zwaarder worden.



Blad 2 bij brief 18422-RK/JS
. .

,cotourdetern

Als bijlagebij deze aanvraag zijn opgenomen:
. Opdracht 03 Alles voorMekaar 2019
· Offerteen plan van aanpak Alles voor Mekaar
. Begroting Alles voorMekaar 2018- 2021 offerte
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OfferteAlles voor Mekaar

Inleicjing
Alles voor Mekaar: de beweging van een qeindividualiseerdemaatschappijnaar
een participatie maatschappij.Een burgerinitiatief aangejaagddoor een klein
aantal professionalsen gedragen door vele supporters (inwoners/ vrijwilligers),
clubs en verenigingenen ondernemers.
Alles voor Mekaar richt zich op een beweging die keihardnoodzakelijk is. De
komende20 tot 30 jaar moeten we participeren in de zorg van senioren. De
verzorgingsstaat zoals we die gekend hebben is niet te handhaven,zowel door het
gebrek aan verzorgend personeelalsookhet ontbreken van de financiele
middelen.Eeniederdient zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen en
dus met zo min mogelijk professionelehulp, Daarbij ligt duidelijk ook de dreiging
van eenzaamheidop de loer.

In het kader van de beweging richting een participatiemaatschappijheeft Alles
voor Mekaar een werkwijze ontwikkeld die bijdraagt aan deze beweging.
Werkwijze Alles voor Mekaar: Vinden - DOEN (goede voorbeeld geven) -
Verbinden

Alles voor Mekaar vindt eenzame, kwetsbareen hulpbehoevendesenioren
via slimmeen uitgebreide communicatie in de gemeente.
Naast het aanbiedenvan laagdrempeligehulp aan senioren (DOEN),
bewegenwe alle inwonersvan de gemeenteHeusden om als onze ogen en
oren te fungeren.Om bij bezorgdheidover senioren in hun naaste omgeving
Alles voor Mekaar een TIP te geven.
Met de gratis klussen die wij aanbiedenverlagenwe de drempel om naar
hulp uit te reiken en gevenwij het goede voorbeeld.De klussen zijn die je
van een goeie buur (onze (Super)Supporters)mag verwachten:zoals
klusjes in huis, mee boodschappendoen, naar de dokter of gezelschapetc.
Daarnaastverbindenwe de eenzame kwetsbareseniorzoveel mogelijk met
zijn directe omgeving voor de verdere continuering van de hulp, bij deze
klus of anderszins. Op dezemanier bouwenwij een netwerk voor hulp om
onze seniorenheen. Daar waar wij het noodzakelijkachten,verbindenwij
met het voorliggend veld of andere instanties.

Middelsdeze werkwijze, ondersteundmet de zeer belangrijke
communicatiestrategie,geeft Alles voor Mekaar invulling aan de opdracht om in
de basis inwonersactief te krijgen in het ondersteunenvan eigen buren en de
bewustwording dat eeniederdeel uitmaakt van de samenlevingen dat dit ook
zorgen voor mekaarbetekent.

Stlchtltlg Alles voor Mekaar I Schaepmanlaan Sc I 5252 AV VllJmen I 1i' 073 2008888
KvK 71078258 I NL39 RABO 0328 1798 41 Rabobank I www.allesvoorrnekaar.nu



Daarmee wordt eenzaamheidvoorkomen/bestreden en mensen kunnen langer
thuis en in de eigen buurt blijven wonen, ondankshun beperkingenof zorgvragen.
Na een start te hebbengemaakt in mei 2018 zal de stichting vanaf januari 2019 als
partner binnen de voorliggende voorzieningentenminste een half jaar
operationeelzijn. Met het ophalenvan cofinancieringwordt de periode verlengd.
In ieder geval voor eind juni moet er bekekenzijn hoe de verdere invuliing van
2019 er uit ziet.

Plan van aanpak

Te bereiken doelen Alles voorMekaarll12019
De doelsteliing van de opdracht aan Alies voor Mekaar voor 2019 bestaat uit 2
onderdelen:

Het bestendigenvan Alles voor Mekaar in Vlijmen en Vliedberg
Het voorbereiden van de opstart Alles voor Mekaar in Nieuwkuijken
Haarsteeg

Het bestendigenvan Alies voor Mekaar houdt in dat Supporters(actieve bewoners
van buurten) een netwerk vormen om de kwetsbaresenioren in hun wijk. Zij
acteren daarinzelfstandig als "goeie buur" en nemen daarin ook eigen
verantwoordelijkheid.Alles voor Mekaar richt zich, dus na het 'geven van het
goede voorbeeld', op het faciliteren van Supportersdoor mogelijkhedente bieden
voor het vergroten van de eigen vaardigheden,o.a. door verbinding te leggenmet
de bestaandevrijwiliigersacademie.Daarnaast zetten zij zich in om zoveel
mogelijk Supportersaan te laten sluiten om de individuele last per Supporter te
limiteren en het netwerk zo grootmogelijk te laten zijn. Ook voor nieuwe
hulpvragerszijn zij, voor registratie en centralisatie, in samenwerkingmet de
SuperSupportershet eersteaanspreekpunt.
Deze Super Supporterszorgen dus voor organisatieen continuiteit van de
ondersteuning in een buurt. Zij zorgen,samen met de stichting, ook voor een
eerstescreeningvan inwonersmet een vraag, matchenof organiserende kring en
de ondersteuning.De stichting zal de Super Supporterscoachen en begeleiden
gericht op zelfstandig kunnen uitvoeren van hun taken. De stichting werkt samen
me het voorliggend veld en verbind haar initiatief met organisaties,ondernemers
en verenigingendie in de buurt actief zijn.

StichtrriqAlles voor Mekaar I Schaepmanlaan 54 I 5252 AV viijrnen I li 073 200 88 88
KvK 71078258 I NL.39 RABO 0328 1798 41 Rabobank I www.allesvoorrnekaar.nu



DElrol van tichtingAIIso()! M_ekar:
Kernwoordenzijn: Aanjagenbeweging,Vinden, voorbeeld geven in DOEN,
verbinden.
Naast de bovenstaandeactiviteiten is de stichting verantwoordelijk voor de
zichtbaarheid van Alles voor Mekaar in de kernen Vlijmen en Vliedberg.Hier geeft
men invulling aan middels allerlei contactmomentenwaaronderde slimmeen
uitgebreide communicatiestrategie(offline en online), de opzet van een
Inlooppunt, contacten met werkgeversvoor sponsoringen
bewustwordingsactiviteiten, lessen participatie op scholen, het project sociale
cohesiemet diverseverenigingen (onderdelenvan de communicatiegedachte
"gesprek van de dag" (aan de eettafel van ieder gezin)) en het aanhaken in het
landelijkeprogramma 'een tegen eenzaamheid'.

Beschrijving inzet:
De Stichting zal structureel worden aangestuurddoor een vaste kern van 3
personen.In beginselzijn deze personen allemaal inzetbaarvoor intake
gesprekkenmet hulpvragers,screeningSupporters,het goedevoorbeeld geven en
het leggen van verbindingen.Onderling is er een verdeling van
verantwoordelijkheid gelegd naar:
VINDER: De Vinder binnenAlles voor Mekaar is verantwoordelijk voor het
vindproces van hulpvragersen het aanmeldenvan Supporters.De
communicatiestrategievalt dan ook als verantwoordelijkheidbij de Vinder.Ook
het aanborenvan financiering hoort onder deze verantwoordelijke.
DOENER: De Doener is in beginselhet aanspreekpuntover alle contacten,
afsprakenvoor het goede voorbeeld etc. bij de hulpvragers.De begeleidingvan
Supportershoort hier ook bij.
VERBINDER: De Verbinder is binnen Alles voor Mekaar de eerste
verantwoordelijke voor de verbindingen tussen hulpvragersen Supporters,de
inzet en ondersteuningvan Super Supporters,het de rol van Alles voor Mekaar
binnen het project socialecohesieen alle zaken rondom de thema aanpak 'het
gesprek van de dag'.

Inzet van (Super) Supporters:
Rol van de Supporters

Binnen het concept van Alles voor Mekaar bouwenwe een netwerk van
Supporters.Supporters zijn inwonersdie als goeie buur bereid zijn om kwetsbare
senioren in hun directe omgeving te helpen. Supporterszijn dus vrijwilligers,Alles
voor Mekaar noemt ze bewust niet zo.Wij merken dat mensen tegenwoordig
afschrikkendoor het woord vrijwilliger. In een aantal gevallendien je voor
vrijwilligerswerk een vrijwilligerscontract te tekenen, een VOG aan te leveren en
lijken er behoorlijk wat verplichtingen en verantwoordelijkhedenop de vrijwilliger
af te komen.
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Door de benamingvan Supporter resettenwij de sfeer omtrent vrijwilligerswerk.
Een Supporter is iemand die het doel van Alles voor Mekaar van harte steunt en
aangeeft te willen helpen als er in zijn / haar directe woonomgeving senioren zijn
die de hulp kunnen gebruiken.De doelstellingvan Alles voor Mekaar is om
Supporters zo dichtbij mogelijk in hun eigen woonomgeving (straat / buurt / wijk)
in te zetten.
Dit brengt vele voordelenmet zichmee: geen grote reisafstandentussen
hulpvrager en supporter, grote kans dat hulpvrageren supporter elkaar al kennen,
gemakkelijkerebenaderbaarheid,snellere responseop hulpvragen,etc.
Op dit moment heeft Alles voor Mekaar ruim 40 geregistreerdeSupporters.Deze
Supporterszijn allemaal individueelgesprokenen gescreend. Wie ben je, wat doe
je en waar kun je in helpen? Pas na deze informelescreeningwordt de Supporter
verbonden aan de (kwetsbare) senior.
Zonder zware restricties en om het dus in het kader van de sfeer van goeie buren
te houden,wil Alles voor Mekaar wel graag nadrukkelijkkennis maken met
Supportersdie worden ingezet.De gescreendeSupportershebbenallemaal de
sticker 'ik help mijn buurt' zichtbaargeplakt zodat de buurt en Alles voor Mekaar
kan zien dat deze 'goeie buren' open staan voor het biedenvan hulp en
meewerkenaan de beweging.
Naast de geregistreerdeSupportersheeft Alles voor Mekaar eveneens
geactiveerdeSupporters,een kleine 400 op dit moment.Dit zijn inwonersdie ons
nadrukkelijkvolgen.

Rol van Super Supporters
De Super Supporterszorgen voor organisatieen continuiteit van de ondersteuning
in een buurt. Zij zorgen ook voor een eerstescreeningvan inwonersmet een
vraag, matchenof organiserende kring en de ondersteuning.
Super Supporters ( actieveen energieke65 plussers) hebben een meer
verantwoordelijkebijdrage in het bestendigenvan de organisatievan Alles voor
Mekaar. De rol van de Super Supporter is minder vrijblijvend en heeft een meer
structurele inzet.
Naast het helpen als goeie buur kan de Super Supporterworden ingezet om de
organisatievan Alles voor Mekaar verder te bestendigen.Denk hierbij aan de
volgende taken:
o Inzet op inlooppunt
o Verbindenvan hulpvragen
o Administratie
o Begeleidenbij activiteiten
o Etc.
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Ets_chrijvingvancl rl!_s_u_laten:
Er dient een bewustwording onder de inwonersop gang gebracht te
worden.
Het aantal supporters Cdichtbij hulpvrager,liefst in eigen straat of kort
daarbij) dient te groeien en er zijn supersupportersper kern actief.
Concreetdienen er in Vlijmen / Vliedberg 3 kernen georganiseerdte
worden met zelfstandige supersupporters.Ondersteuningen begeleiding
van dezesupersupporters is georganiseerd.
Naast dezeconcrete doelenwordt er gedurendehet eerste half jaar van
2019 een communicatiecampagnevoorbereid en opgezet voor uitrol van
Alles voor Mekaar in Nieuwkuijken Haarsteeg.
Middels meting in ons CRM pakket zijn wij in staat om rapportage aan te
leveren over het aantal hulpvragers,het aantal keer hulp geboden,de
hoeveelsupporters en verbindingen en het draagvlak in de samenlevingop
basis van het aantal sponsorenen anderecofinanciering.Daarnaast gaan we
middels een Cklant)tevredenheidonderzoekin kaart brengenhoe de rol van
Alles voor Mekaar door de hulpvragersen overige inwonersvan Vlijmen en
Vliedbergwordt ervaren.
De zichtbaarheid van Alles voor Mekaar is af te leiden uit een aantal
meetbare zaken:

Media aandacht in lokale online en offline media

Aandacht (bijv. aantal views) voor eigen mediakanalen
Cwebsite en Facebook)
Sticker (ik helpmijn buurt) geplakt door supporters

Planning:
In mei 2018 is de Stichting operationeelgestart. Vanafjanuari 2019 worden de
werkzaamhedenals samenwerkingspartnervan het voorliggend veld voortgezet.
Na het eerste kwartaal van 2019 worden de communicatiemiddeleningezet in de
uitbreiding richting Haarsteeg en Nieuwkuijk.
Wijze van verantwoorden(bijv. kwartaal gesprekken.eindevaluatie. meten):
Maandgesprekkenworden ingeplandmet de integraalmanagervan 03, de
opdrachtgever. In ieder geval eind mei wordt er een evaluatiegehoudenvan de
status van het project 2019 tot dan toe.
Middelsmeting in ons CRM pakket zijn wij in staat om rapportage aan te leveren
over het aantal hulpvragers,het aantal keer hulp geboden,de hoeveelsupporters
en verbindingen en het draagvlak in de samenlevingop basis van het aantal
sponsorenen anderecofinanciering.Tevens gaan we middelseen
Cklant)tevredenheidonderzoekin kaart brengenhoe de rol van Alles voor Mekaar
door de hulpvragersen overige inwonersvan Vlijmen en Vliedberg wordt ervaren.

Stlchtlng Alles voor Mekaar I Schaepmanlaan 54 I 5252 AV vlurnen I li 073 200 88 88
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Daarnaast gaan wij als pilot door met het in kaart brengenvan Sociaal /
MaatschappelijkRendementbij de hulpvragersdie wij in beeld hebben.Dit doen
we met de methode gebaseerdop de Effectencalculatoren Maatschappelijke
Prijslijstzoals die door de GemeenteHeusden zijn aangeleverd.
De toekomsten borgingvan Alles voorMekaar:
De ondersteuningvan de supersupporters is een activiteit die een blijvend
karakter heeft in de kernenwaar Alles voor Mekaar uitgerold is. In de geplande
evaluatievan eind mei 2019 is dit een belangrijkaspect. Bij behaalderesultaten
wordt ook in die evaluatiegestart met de plannen rondom voortzettingvan Alles
voor Mekaar richting anderekernen. Doelstellinghierbij is om voor Alles voor
Mekaar plannente maken richting eind 2020. Op deze manier is er de
mogelijkheid om eind 2020 verder aan te haken op het procesvan aanbesteding
waarmeeeen vaste basis voor Alles voor Mekaar gerealiseerdwordt.
De samenwerkingmet de Bijeen partijen:
In het eerste half jaar gaan we de bilateralesamenwerkingmet in eerste instantie
het gebiedsteamVlijmenversterken.Doelstellinghierbij is om de beste oplossing
te bieden aan de inwoners.

Begrotinginclusief toelichting:
Zie bijgevoegd excelbestand(pdf)

Financiele voorwaarden (BTW, Ziektevervanging , wijze van factureren e.d.):
Niet BTW plichtig
Ziektevervangingwordt intern opgelost.
Facturering en uitbetaling vind plaats, voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2019,
zo snel mogelijk na toekenning beschikkingvan de gemeenteHeusden en i.v.m.
voorbereidendewerkzaamhedenvan het accountantskantoor in ieder geval v66r
uiterlijk 3 januari 2019.

StrchtinqAlles voor Mekaar I Schaepmanlaan 54 I 5252 AV Vlijrnen I 073 20() 88 88
KvK 71078258 I NL39 RABO 0328 1798 41 Rabobank I www.allesvoorrnekaar.nu
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Opdracht03 Allesvoor Mekaar 2019

Missie Alles voor Mekaar

Beweging om in de basis mensen actief te krijgen in het ondersteunen van eigen buren. Bewust
worden dat ieder deel uitmaaktvan samenleving en dat dit ook zorgen voor mekaar betekent.
Daarmee wordt eenzaamheid voorkomen/bestredenen mensen kunnen langer thuis en in de eigen
buurt blijvenwonen, ondanks hun beperkingen of zorgvragen.

OpdrachtdoelenAlles voorMekaar 2019

Twee onderdelen:
. Bestendigen, VlijmenVliedberg. Voorbereiden opstart Nieuwkuijken Haarsteeg

Voor het uitvoerenvan de werkzaamheden is cofinanciering noodzakelijkvoor de activiteitenvan
StichtingAlles voorMekaar en is een randvoorwaarde voor financieringvan de gemeente Heusden.
Ondersteuning hierbij wordt geboden door ContourdeTwern en de gemeente Heusden.

Bestendigen houdt in: Supporters(actievebewoners) van de buurt vormeneen kring om de
senior/ kwetsbare. Zijn daarin zelfstandig als "goeie buur", Zij nemen daarin ook eigen
verantwoordelijkheid.
De Supersupporterszorgen voor organisatie en continuiteitvan de ondersteuning in een buurt. Zij
zorgen ook voor een eerste screening van inwoners met een vraag, matchen of organiseren de
kring en de ondersteuning.

De rol stichtingAlles voor Mekaar

Kernwoorden zijn: Aanjagen beweging, Vinden, voorbeeld DOEN, verbinden.
De stichtingfaciliteertSupporters. Verbinden hen met bijv. vrijwilligersacademieen andere
mogelijkhedenvoor het vergrotenvan de eigen vaardigheden.
De stichtingzal de Supersupporterscoachen en begeleiden gerichtop zelfstandig kunnen uitvoeren
van hun taken. De stichtingwerkt samen met het voorliggend veld en verbindthaar initiatiefmet
organisaties, ondernemers en verenigingen die in de buurt actiefzijn.

De stichting is zichtbaar in de kernen Vlijmen en Vliedberg. Inlooppunt,contacten met
werkgevers,participatiescholen, verenigingen (gesprek van de dag aan eettafel)

Resultaat

· Bewustwording inwoners
· Groeiend aantal Supporters(dichtbij klanteigen straat) en Supersupportersper kern.
· In Vlijmen/ Vliedberg 3 kernen georganiseerd met zelfstandige Supersupporters.
· Voorbereidend werkvoor uitrol Nieuwkuijk/Haarsteeg(vooral PR)
· Rapportage Meten hulpvragers, Supporters, verbindingen,sponsoren.

Afbakening
De inzet is gerichtop senioren in Vlijmen/ Vliedberg.
Voorbereidend werkmarketingandere gebieden (Gericht op Haarsteeg en Nieuwkuijk).
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Effecten

· Bekendheid met het idee er achter.
· Meer mensen zorgen voor anderen (zichtbaardoor sticker)· 3 kernen georganiseerd met zelfstandige Supersupporters.
· Resultaat voor kwetsbare burgers. Tevredenheidsonderzoek. 15 Alles voorMekaar?

Randvoorwaarden
· Financiering door gemeente Heusden
· Cofinanciering voor de overige kosten door derden
· Samenwerking met voorliggendveld, contactpersoon gebiedsteam Vlijmen· Afspraken over eventuele back-up, hoe en onder welke voorwaarden moet nog worden

besproken.

Samenhang met andereprojecten
· Project sociale cohesie Vlijmen.
· Programma 'een tegen eenzaamheid'.

· De projectdefinitie
· Actieplan
· Risicoplan
· Communicatie
· Tijd en planning
· Taak projectteam
· Financien: Kosten en baten, gevraagde bijdrage aan de gemeente Heusden.

Projectstructuu r

Opdrachtgever:Arie Hobo, integraalmanager 03

Projectleider:St. Alles voorMekaar.
De uitvoeringvan het projectwordt gedaan door de medewerkers van Stichting Alles voorMekaar
in samenwerking met de sociaalwerkervan het gebiedsteam Vlijmen. Hierbij is de inzet dat een
goede verbindingtot stand komt met het gebiedsteam Vlijmen.

Offerte

Aan StichtingAlles voorMekaarwordt een offerte gevraagd voor de uitvoeringvan beschreven
opdrachtin 2019. De volgende onderwerpen dienen daarin aan de orde te Komen.

De uitkomstenworden gebruiktvoor uitwerkingvan het projectcontract.



Exploitatiebegroting:

jaar 2018 jaar 2019 jaar 2020

€ € €
 Personeel & 

organisatie 35.040 180.887 246.716

Marketing 7.295 14.620 20.620

 "Het 

Gesprek van 

de Dag" - 0 38.000 *

42.335 195.507 305.336

*voor de kosten van "Het Gesprek van de Dag" worden nadrukkelijk andere financiële stromen gezocht 

(samenwerkingen, sponsoring etc.)

*voor de kosten van "Het Gesprek van de Dag" worden nadrukkelijk andere financiële stromen gezocht 





Dekkingsplan:

jaar 2019 jaar 2020

€ €

 Begroting 195.000 305.336

 "Het Gesprek van de 

Dag" 0 38.000 *

195.000 267.336

 Subsidie Gemeente 

Heusden 75.000

 Samenwerking 

Apotheek  

*voor de kosten van "Het Gesprek van de Dag" worden nadrukkelijk andere financiële stromen gezocht per jaar

ZonMW

Oranjefonds

VSB Fonds

Donaties

Sponsoring (o.a. 

LionsClub)

Totaal dekking 75.000 0

*voor de kosten van "Het Gesprek van de Dag" worden nadrukkelijk andere financiële stromen gezocht 

(samenwerkingen, sponsoring etc.)



*voor de kosten van "Het Gesprek van de Dag" worden nadrukkelijk andere financiële stromen gezocht 



Exploitatiebegroting:

jaar 2018 jaar 2019 jaar 2020

(nov t/m dec)

€ € €

Baten

Subsidie Gemeente Heusden 0 0 0

Rabobank Coöperatiefonds 0 0 0

Sponsorbijdragen 0 0 0

Donaties -                        

*voor de kosten van "Het Gesprek van de Dag" worden nadrukkelijk andere financiële stromen gezocht 

Totaal Baten -                        0 0

Kosten

lonen en salarissen januari t/m augustus 0

lonen en salarissen november t/m december 25.662              

lonen en salarissen per jaar 158.936            209.770            

verzekeringen

* aansprakelijkheid 327                   327                   436                   

* rechtsbijstand 756                   756                   1.008                

*voor de kosten van "Het Gesprek van de Dag" worden nadrukkelijk andere financiële stromen gezocht 

vervoerskosten 1.000                6.965                9.287                

huisvesting -                        -                        12.000              

marketing 4.000                12.000              18.000              

drukwerk 3.175                2.500                2.500                

telefoonkosten -                        1.248                1.560                

Antwoordnummer -

* vaste kosten 195                   195                   195                   

* variabele kosten 100                   775                   930                   

domeinkosten 120                   120                   120                   

afschrijvingen 2.500                5.185                5.185                

accountantskosten 2.500                2.500                2.500                

 "Het Gesprek van de Dag" -                        -

 Onvoorzien (o.a. schatting 

arbeidsongeschiktheidsverzekering, 

pensioenopbouw) 
2.000                4.000                4.000                

subtotaal kosten 42.335              195.508            267.491            



Resultaat Baten -/- Lasten 42.335-              195.508-            267.491-            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTADRES 

Gemeente Heusden 
Postbus 41 

5250 AA  Vlijmen  
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Julianastraat 34 
Vlijmen 

 

T (073) 513 17 89 

F  (073) 513 17 99 

E INFO@HEUSDEN.NL 

 

DIGITAAL LOKET 

www.heusden.nl 
 

Bankrelatie 

NL54BNGH0285003909 

 
 

 
 

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.  

 Voor meer informatie kunt u het  Privacybeleid en -reglement van gemeente Heusden raadplegen op  

www.heusden.nl 

 

 

 

 

 

Beste meneer Hobo, 

 

Op 28 december 2018 ontvingen wij uw aanvraag om een financiële bijdrage voor 

de inzet van Alles voor Mekaar 2019. In deze brief informeren wij u over het besluit 

dat is genomen naar aanleiding van uw aanvraag.  

 

Besluit 

Wij hebben besloten om aan u een subsidie van € 50.000 te verlenen voor het 

eerste halfjaar 2019 voor de inzet van ‘Stichting Alles voor Mekaar’.  

 

Voor het tweede halfjaar 2019 wordt een aanvullende subsidie verleend van  

€ 25.000 mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- Alles voor Mekaar voor 1 juli 2019 de cofinanciering rond heeft om de 

activiteiten tot eind 2019 te kunnen voortzetten; 

- Alles voor mekaar met haar evaluatie kan laten zien dat de onderstaande 

doelen worden bereikt.  

Het betreft een incidentele bijdrage. Deze bijdrage houdt geen automatisme in dat 

bij uitbreiding van het verzorgingsgebied er meer aanspraak op geld vanuit de 

gemeente ontstaat. 

 

Doelen 

Aan de subsidieverlening worden de volgende specifieke doelen verbonden:  

 Alles voor Mekaar richt haar dienstverlening op inwoners met een 

eenzaamheidsproblematiek zonder een sociaal netwerk; 

 Alles voor Mekaar zet voor deze doelgroep een netwerk op van supporters 

voor kortdurende hulp zodat deze mensen weer kunnen meedoen in de 

samenleving en de professionele inzet van Alles voor Mekaar beperkt wordt tot 

maximaal 2 contactmomenten; 

 

O3 

t.a.v. de heer A. Hobo 

Raadhuisplein  16 

5151 JH DRUNEN 

ONS KENMERK:  00577036 

UW KENMERK:   

UW BRIEF VAN:  21 december 2018 

BEHANDELD DOOR:  H. v.d. Heijden 

ONDERWERP:  aanvraag subsidie voor inzet Alles voor Mekaar 2019 

AANTAL BIJLAGEN:   

DATUM:  23 januari 2019 

VERZ.  23 januari 2019 
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 Alles voor Mekaar zorgt voor de structurele inbedding van deze werkwijze in 

de wijken Vlijmen-Dorp en Vliedberg; 

 Alles voor Mekaar dient nadrukkelijk een beweging te laten zien van hun 

individuele curatieve aanbod  naar het reeds aanwezige reguliere collectieve 

aanbod in het voorliggend veld. Het gaat hierbij om situaties waarin andere of 

een bredere (eenzaamheids)problematiek wordt gesignaleerd of wanneer blijkt 

dat er een oplossing mogelijk is in het bestaande sociaal netwerk van de 

hulpvrager. 

 

Evaluatie 

De evaluatie voldoet aan de volgende voorwaarden. 

 Voor 1 juni 2019 dient O3 een schriftelijke evaluatie in over de status van het 

project tot dan toe.  

 Deze evaluatie dient duidelijke cijfers te bevatten over: 

o aantal (super)supporters en inzet van (super)supporters; 

o aantal opgezette netwerken voor hulp rondom senioren; 

o resultaten van het (klant)tevredenheidsonderzoek,  

o aantal hulpvragers en hulpvragen;  

o aantal keer hulp geboden;  

o aantal hulpvragers dat gebruik is gaan maken van het reguliere 

collectieve aanbod in het voorliggende veld.  

 De evaluatie geeft inzicht in de samenwerking met O3. Inzet is dat de 

samenwerking door beide partijen als constructief wordt ervaren en is erop 

gericht om het burgerinitiatief verder te ontwikkelen. Hiertoe wisselen Alles 

voor Mekaar en O3 kennis en ervaringen met elkaar uit en stemmen ze hun 

aanbod op elkaar af (complementair, geen overlap).   

 Ook dient de evaluatie duidelijk inzicht te geven in de verbindingen en het 

draagvlak van Alles voor Mekaar in de samenleving op basis van het aantal 

sponsoren en gerealiseerde cofinanciering.  

 Maandelijks worden voortgangsgesprekken gevoerd tussen O3, Alles voor 

Mekaar en gemeente.       

 

Betaling 

Het subsidiebedrag ad € 50.000 wordt in twee termijnen van € 25.000 betaalbaar 

gesteld. De eerste termijn wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt op IBAN-

nummer eindigend op 655 ten name van ContourdeTwern onder vermelding van 

‘subsidie voor inzet Alles voor Mekaar 2019’. 

De tweede termijn wordt begin april 2019 overgemaakt op hetzelfde 

rekeningnummer met dezelfde omschrijving.  

Voor 1 juli 2019 wordt op basis van de gerealiseerde cofinanciering en de evaluatie  

een besluit genomen over de uitbetaling van de aanvullende subsidie van  

€ 25.000.   

 

 

 

Overige voorwaarden 
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De overige voorwaarden die verbonden zijn aan deze subsidie omtrent 

verantwoording, subsidievaststelling, opbouw reserves etc. zijn gelijk aan de 

reguliere subsidiering van O3 zoals opgenomen in de beschikking d.d. 18 

december 2018.  

   

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schriftelijk en binnen zes 

weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift 

indienen. Wilt u het bezwaarschrift ondertekenen en ervoor zorgen dat het in ieder 

geval de volgende gegevens bevat: 

 uw naam en adres; 

 de datum; 

 een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar 

maakt; 

 argumenten voor het bezwaar; 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.heusden.nl/Digitale_balie/E_Formulieren. Hiervoor heeft u wel een 

elektronische handtekening (DigiD) nodig. 

 

Naast het bezwaarschrift kunt u  bij de Rechtbank een voorlopige voorziening en/of 

schorsing van het besluit vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting 

van de beslissing op het bezwaarschrift,  voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van 

het besluit voorkomen.   

Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; ook hiervoor 

heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kan ook en wel 

bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector 

Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Digna van den Broek of 

Hans van der Heijden via telefoonnummer (073) 513 17 89 of per e-mail via 

info@heusden.nl, met vermelding van 00576067.  

 

 

met vriendelijke groet, 

namens het college van Heusden, 

 

 

 

Marjolein van Eggelen  

Manager 
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