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VOORWOORD
Elke organisatie heeft op gezette tijden behoefte aan een moment van 

bezinning, een moment om zichzelf de vragen te stellen: ‘Waar staan we 

nu en waar willen we naartoe? Is iedereen eigenlijk nog aan boord?’ SWO 

Drimmelen maakt deze pas op de plaats om een nieuw strategisch beleid te 

formuleren. 

Het strategisch beleid is tot stand gekomen door een dag te organiseren 

met deelnemers uit het team, bestuur en vrijwilligers. Samen nadenken 

over maatschappelijke thema’s die in Drimmelen (gaan) spelen. Deze 

‘koerssessie’ vormt de basis van deze visienota en de sociale vraagstukken 

die we hierin benoemen zijn daarvan een samenvatting. 

De strategische koers geeft het organisatorische antwoord op deze 

maatschappelijke uitdagingen. Met dank aan inbreng vanuit het vrijwilli-

gerspanel van SWO en het stakeholdersoverleg 1 is de strategische visie 

verder aangescherpt en biedt die een goede leidraad voor de komende drie 

jaren. In de huidige samenleving is het immers niet zinvol om een langere 

periode vooruit te kijken. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op, 

ook door de complexe veranderingen in zorg en welzijn. 

In het werkplan vindt u de vertaling terug van onze strategie naar de acti-

viteiten waarmee wij een bijdrage willen leveren aan de gewenste maat-

schappelijke effecten. 

Namens het algemeen bestuur,

Made, 17 mei 2017

J. Twilt-Bandsma

voorzitter
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1  

Aan het stakeholdersoverleg hebben 

onder leiding van Hanneke Vliet 

Vlieland deelgenomen: Surplus 

Zorg, Thebe Thuiszorg, GGD West-

Brabant, Gemeente Drimmelen, 

Mee West-Brabant, SDOB, KBO 

Made en Drimmelen, Wmo-platform 

Drimmelen, Seniorenpartner De 

Wijngaerd met aanwezigheid van de 

strategische werkgroep SWO.
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ONTSTAAN EN ONTWIKKELING
SWO Drimmelen ontstond door de gemeentelijke 

herindeling in 1997. Made, Drimmelen, Hooge- en Lage 

Zwaluwe en Terheijden werden samengevoegd tot één 

gemeente: de gemeente Drimmelen. Binnen dat grond-

gebied waren er op dat moment drie professionele or-

ganisaties voor ouderenwerk actief. Zij wilden graag tot 

één stichting komen. Uit die samenvoeging ontstond 

per januari 1998 de stichting Welzijn Ouderen (SWO). 

De naam werd in 2011 gewijzigd in stichting Welzijn & 

Ondersteuning, niet alleen om beter aan te kunnen slui-

ten bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 

maar ook omdat SWO inmiddels diensten als mantel-

zorgondersteuning en hulp bij het huishouden aan haar 

dienstenpakket had toegevoegd. De vraag om activitei-

ten voor een breder publiek werd groter. Zo ontstonden 

nieuwe diensten als het sociaal makelaarschap en het 

Vrijwilligers Informatie Punt. Daarmee richt SWO zich 

ook op andere kwetsbare groepen in de samenleving en 

op vrijwilligers en organisaties in het algemeen.

SOCIAAL IN BEWEGING
In 2014 hebben we onze missie ‘Wij brengen 

Drimmelen sociaal in beweging’ vastgelegd. SWO heeft 

in het uitvoeren van deze missie een belangrijke rol als 

verbinder, zowel naar de inwoners toe als naar samen-

werkingspartners. SWO verbindt mensen en organisa-

ties om te komen tot persoonlijke oplossingen. De vraag 

van de inwoners is daarbij leidend. Medewerkers van 

SWO organiseren het proces en niet de oplossing. Dat 

doet de inwoner zo veel mogelijk op eigen kracht. SWO 

biedt zelf geen zorg, individuele hulpverlening of spe-

cialistische hulp. De kracht van SWO ligt in het ‘sociaal 

makelen’: het verbinden van de vraag aan het aanbod op 

sociaal vlak.

VERBREDING DIENSTVERLENING
Welzijn, vrijwilligerswerk, informele zorg en huishou-

delijke hulp zijn het fundament van SWO. Een bijzonder 

effectieve mix van Wmo-dienstverlening en informele 

hulp blijkt wel, want hoewel de tak huishoudelijke hulp 

organisatorisch zelfstandig is, is er een grote wissel-

werking met de  welzijnsdiensten. Bijna de helft van de 

mensen die gebruikmaken van de dienst huishoudelijke 

hulp neemt ook één of meerdere welzijnsdiensten af. 

Op die manier kan SWO inwoners van de gemeente 

Drimmelen helpen om langer zelfstandig te blijven wo-

nen. Naast deze diensten zijn ook de ondersteuning van 

mantelzorgers en de inzet van vrijwilligers belangrijke 

aandachtspunten voor SWO.

BELEID 
Organisatorisch vraagt dat het een en ander van de 

interne organisatie van SWO. We bewegen voortdurend 

mee met de snelle veranderingen in de samenleving. 

Voordat de AWBZ overging naar de Wmo heeft SWO 

SWO DRIMMELEN TOEN EN NU 
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Van Welzijn Ouderen naar Welzijn & Ondersteuning; sinds 
het ontstaan in 1997 heeft SWO een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. In de afgelopen 20 jaar hebben we de omslag 
gemaakt van ouderenhulp naar brede maatschappelijke 
ondersteuning. We zijn er nog steeds voor ouderen, maar 
ook voor anderen die wel wat hulp kunnen gebruiken in de 
thuissituatie. En we blijven meebewegen met de samenleving. 

SWO Drimmelen richt zich op de 

zwakkeren in de samenleving zodat 

iedereen mee kan blijven doen. 

Daarvoor ontwikkelen we steeds 

nieuwe diensten. 

1

1

SWO IN CIJFERS

*verwachting

SWO in cijfers

Aantal vrijwilligers

Aantal mantelzorgers

Aantal fte

Omzet

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

190 202 195 202 219 244 250

295 324 340 356 602 618 720

4,28 4,13 4,64 4,95 4,97 5,83 7,83

€ 459.328 € 481.820 € 515.304 € 569.598 € 577.398 € 603.054 € 753.054



zich voorbereid om haar nieuwe taken nog beter te 

organiseren. Sociaal ondernemerschap en ontwikke-

ling- en vraaggericht werken worden steeds belang-

rijker. We willen graag deel uitmaken van de beweging 

Welzijn Nieuwe Stijl en daarom timmeren we met nieuw 

elan aan de weg. Onder de noemer Beter Zichtbaar, 

Zichtbaar beter is SWO een eigentijdsere brede wel-

zijnsorganisatie geworden. Dat hebben we ook over de 

volle breedte in ons beleid verankerd. Met dit 

Strategisch Beleidsplan willen we die beleidsmaat-

regelen samenbrengen en richting geven.
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DE VOLGENDE VISIE 

SWO IS ALS LOKAAL DESKUNDIGE 

ORGANISATIE DÉ LOGISCHE KEUZE VOOR 

ZELFSTANDIG WONENDE INWONERS UIT 

DE GEMEENTE DRIMMELEN OP HET GEBIED 

VAN INFORMELE ZORG EN WELZIJN. SWO 

ONDERZOEKT, AGENDEERT, ONTWIKKELT, 

INITIEERT, REGISSEERT, FACILITEERT EN 

VOERT DUURZAME OPLOSSINGEN UIT VOOR 

WELZIJN EN INFORMELE ZORG.
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Situatie 2016 volgens 

traditioneel hiërarchisch 

model.
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ORGANOGRAM

Van ouderenwelzijn naar welzijn 

en ondersteuning. In de afgelopen 

jaren is de doelgroep steeds breder 

geworden. 
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DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 
IN DRIMMELEN
Volgens het CBS had  Drimmelen in 2016 26.815 

inwoners waarvan er 5.497 65 jaar of ouder waren. Dat 

is 20,5 procent. In 2025 loopt dit percentage op naar 

27. 18 procent van de inwoners zal dan 75-plus zijn. In 

de periode tot 2030 blijft het bevolkingsaantal in onze 

gemeente vrij stabiel. Wel stijgt het aantal huishoudens 

door een toenemend aantal eenpersoonshuishoudens. 

Dat ligt boven het landelijk gemiddelde. Net als in de 

rest van Nederland neemt het aantal inwoners met 

dementie toe, van 350 in 2017 naar bijna 1000 in 2040. 

Zo’n 200 inwoners ontvangen een bijstandsuitkering en 

nog eens 400 een WIA- of Wajong-uitkering. Drimme-

len heeft meer mensen met een minimuminkomen dan 

de rest van de regio. De toename van het aantal hulp-

behoevenden binnen onze gemeente betekent ook dat 

een belangrijke groep vrijwilligers en mantelzorgers, in 

de leeftijd van 30 tot 65 jaar, langzaam kleiner wordt. 

Er zullen dus minder mensen beschikbaar zijn voor 

ondersteuning van de kwetsbaren in onze samenleving. 

Op dit moment zijn er naar schatting 2500 mensen 

mantelzorger in Drimmelen en doet een derde van de 

volwassen inwoners vrijwilligerswerk.

BELEID
Die informele hulp zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk 

wordt wel steeds belangrijker. De overheid wil van een 

verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. 

Dat betekent dat burgers zo veel mogelijk op eigen 

kracht of met inzet van hun netwerk en de buurt oplos-

sen. Sinds de invoering van de Wmo hebben gemeenten 

de verantwoordelijkheid gekregen voor delen van de 

zorg en ondersteuning die vroeger onder de AWBZ 

vielen. De rol van welzijnsorganisaties verandert mee. 

Zij helpen en ondersteunen niet meer zelf, maar 

faciliteren burgers en vrijwilligers bij het bieden van 

ondersteuning. In de toekomst vormen zorg en wel-

zijnswerk een schakel tussen individuele burgers en 

hun dagelijkse omgeving aan de ene kant en overheden 

en regelgeving aan de andere kant. Dat vraagt om een 

nieuwe werkwijze. Professionals uit de welzijns-, zorg- 

en woningsector gaan als wijkteam aan de slag om de 

leefbaarheid van een wijk te verbeteren en te zoeken 

naar collectieve oplossingen. 

ONTWIKKELINGEN EN BELEID
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Drimmelen vergrijst. In onze gemeente wonen 
relatief veel senioren en dat percentage zal 
de komende jaren toenemen. Het aantal 
hulpbehoevenden stijgt terwijl de groep mensen 
die vrijwillige zorg kan verlenen kleiner wordt. 
Hoe gaan we daarmee om? 

STRATEGISCH BELEID 2018 • 2020
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BEVOLKING (PERSONEN),  HUISHOUDENS (AANTAL) BEROEPSBEVOLKING (PERSONEN)

26.815 11.234 17.296 

Bevolkingsopbouw

gemeente Drimmelen, 

2016.

Leeftijdsopbouw in 

procenten in gemeente 

Drimmelen, 2016.

Meer informatie over het 

toekomstig zorggebruik 

staat in de Rapportage 

Sociaal Domein 

Drimmelen op de website 

waarstaatjegemeente.nl.
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25.000 - 50.000 INWONERS

In de komende jaren krijgt de 

gemeente Drimmelen te maken 

met vergrijzing en ontgroening. 



DE ROL VAN DE GEMEENTE DRIMMELEN
Voor gemeenten is er nogal wat veranderd sinds in 

2015 veel sociale taken aan hen zijn overgedragen. 

40 procent van de gemeentelijke begroting is ermee 

gemoeid. De Gemeente Drimmelen heeft vervolgens 

in 2016 en 2017 de aandacht vooral gericht op de 

veranderingen en de overgang in zorg en participatie 

en dat vastgelegd in de visienota ‘Samen aan zet – Met 

elkaar bouwen aan een inclusieve Gemeente Drimme-

len’. De ontwikkeling van een nieuw sociaal beleid staat 

daarin centraal. De Gemeente Drimmelen zet in op een 

samenleving waarin iedereen meedoet, waarin burgers 

zo veel mogelijk op eigen kracht doen. De rol van de 

gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties verandert 

daardoor ook: ‘Van zorgen voor, naar zorgen dat’. Zorgen 

dat iedereen mee kan doen, ondanks een beperking, 

ziekte of ouderdom. Zorgen dat meedoen weer normaal 

wordt. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar, individueel of 

in georganiseerd verband. Een groot deel van de onder-

steuningsvragen kan met die informele hulp opgelost 

worden. Waar nodig zijn er algemene voorzieningen 

beschikbaar, pas in latere instantie dure maatwerkop-

lossingen. 

PREVENTIE
De Gemeente Drimmelen wil meer aandacht besteden 

aan preventie en het voorkomen van grotere maat-

schappelijke problemen. Daarnaast is er aandacht voor 

innovatie en vraagt de gemeente  aan maatschappelijke 

partners om met nieuwe ideeën te komen die de kwa-

liteit van de ondersteuning verbeteren of goedkoper 

maken met behoud van kwaliteit. 
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Van ‘zorgen voor’, naar ‘zorgen 

dat’. Zorgen dat iedereen mee 

kan blijven doen.  

‘VAN ZORGEN VOOR, 

NAAR ZORGEN DAT’

DE GEMEENTE DRIMMELEN ZET IN OP 

EEN SAMENLEVING WAARIN IEDEREEN 

MEEDOET, WAARIN BURGERS ZO VEEL 

MOGELIJK OP EIGEN KRACHT DOEN. 

HIERDOOR VERANDERT DE ROL VAN 

DE GEMEENTE EN ZORG- 

EN WELZIJNSORGANISATIES.

GEMEENTE DRIMMELEN

Bron: Woonvisie Drimmelen 2011-2016. Gemeente Drimmelen 2011                  *prognose

 2010 2025* 2040*

BEVOLKINGSAANTAL 26.579 26.405 25.477

0-14 JAAR 4.426 3.276 3.313

15-29 JAAR 4.138 3.860 3.105

30-44 JAAR 5.206 4.519 4.608

45-64 JAAR 8.527 7.714 5.810

65-74 JAAR 2.561 3.794 3.828

75 JAAR EN OUDER 1.721 3.442 4.813

AANTAL HUISHOUDENS 10.629 11.500 12.148

WAARVAN EENPERSOONS 2.457 3.600 4.023

BEVOLKINGSMOBILITEIT 10.629 11.500 12.148

IMMIGRATIE 94 138

EMIGRATIE 65 126

VESTIGERS UIT ANDERE GEMEENTEN 731 840

VERTREKKERS NAAR ANDERE GEMEENTEN 794 819

 

Prognose bevolking 

gemeente Drimmelen 

ten opzichte van huidige 

aantallen. 

5
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Een hechte gemeenschap kent z’n voordelen, maar 

sociale controle zorgt vaak ook voor schaamte om te 

bekennen dat er problemen spelen. Blijven mensen ook 

in de toekomst, als er door de dubbele vergrijzing en 

ontgroening een veel kleiner potentieel aan vrijwilligers 

overblijft, bereid elkaar te helpen?

SWO is een brede welzijnsorganisatie die voor verschil-

lende doelgroepen volwassenen actief is. 

Alle vragen om informatie, advies of ondersteuning die 

verband houden met deze thema’s zijn voor SWO direct 

werkterrein. Het leveren van zorg, specialistische hulp-

verlening of langdurige individuele begeleiding door 

professionals zijn dat niet. SWO is meer de verbinder die 

netwerken versterkt. De klantvraag blijft daarbij leidend 

en de oplossingen passen binnen de sociale thema’s.   

PREVENTIE
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Bij het voorkomen van problemen, zowel op het gebied 

van gezondheid als op sociaal vlak, gaat welzijn voor 

zorg en (specialistische) hulpverlening. Met de juiste 

welzijnsmaatregelen kunnen grotere problemen wor-

den voorkomen en vaak ook dure maatwerkvoorzienin-

gen worden uitgesteld of vervangen door goedkopere 

oplossingen. Willen we dit goed doen, dan moeten we 

een proactief beleid voeren waarin we vooruitlopen op 

problemen die later kunnen ontstaan. 

Op dit moment doet SWO Drimmelen op verschillende 

manieren aan preventie:

1. Door te werken aan bewustwording

2. Door het geven van voorlichting

3. Door vroegtijdige signalering door vrijwilligers 

 en professionals

Met het oog op de toekomst willen we vroegtijdige sig-

nalering verder uitbouwen door dat structureel te gaan 

doen en er ook vervolg aan te geven. Daarnaast wil SWO 

werken aan preventie en bewustwording door ook voor-

lichting te geven aan het netwerk en de naasten van 

risicogroepen. Zo leren zij ook signalen te herkennen 

en kunnen we meer mensen bereiken en ondersteunen. 

SWO vindt het belangrijk om de samenwerking met net-

werkpartners nog meer op te zoeken, bijvoorbeeld door 

de kennis over signaleren te delen met wijkverpleeg-

kundigen en eerstelijns professionals en de verbinding 

te leggen met zorg en lokale voorzieningen.  

PARTICIPATIE
IEDEREEN KAN MEEDOEN 

Zelf doen, samendoen en laten doen; dat zijn de stadia 

van de inclusieve samenleving. Wie zelfredzaam is, kan 

SOCIALE VRAAGSTUKKEN 
IN DRIMMELEN 
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Drimmelen bestaat uit zes dorpskernen; hechte gemeen-
schappen, waarin men bereid is iets voor elkaar te betekenen. 
Er spelen net zo veel sociaal/maatschappelijke vraagstukken 
als in de rest van Nederland. De situatie wijkt niet opvallend 
af van andere dorpsgemeenten, behalve dan dat sociale 
vraagstukken soms wat meer verborgen zijn. 

6
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4 SOCIALE VRAAGSTUKKEN

Professionals, bestuur en vrijwilligers hebben samen negen maat-

schappelijke thema’s benoemd die van belang zijn voor het welzijns-

werk in Drimmelen. Ze zijn samengebracht tot vier sociale vraagstuk-

ken die in de komende beleidsperiode centraal zullen staan:

1. PREVENTIE
 VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

2. PARTICIPATIE
 IEDEREEN KAN MEEDOEN 

3. SAMENREDZAAM
 DE KRACHT VAN SOCIALE NETWERKEN 

 EN DE VRAAG NAAR VRIJWILLIGE INZET

4. ONDERSTEUNING THUIS 
 STEEDS COMPLEXERE VRAGEN

Vier sociale vraagstukken.

Kunnen we ook in de toekomst 

nog rekenen op genoeg vrijwilligers 

die mensen die dat nodig hebben 

willen helpen? 

2018 • 2020 STRATEGISCH BELEID
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zelfstandig mee doen. Zo niet, dan lukt het met zijde-

lingse ondersteuning vaak samen. Gaat dat niet, dan kan 

iemand toch mee blijven doen als een ander bepaalde 

zaken overneemt. Eigen kracht blijft het uitgangspunt 

en alleen wat echt niet meer lukt wordt anders ingevuld. 

Deelnemen aan het maatschappelijke leven kan beter 

voor kwetsbare groepen in Drimmelen. SWO wil bij het 

wegnemen van fysieke en sociale drempels een rol 

spelen, bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden of 

door op zoek te gaan naar manieren om die drempels 

zelf te verlagen. De beschikbaarheid van duidelijke, re-

levante en actuele informatie op basis waarvan iemand 

zelf keuzes kan maken kan zo’n drempel vormen. Soms 

is die informatie niet toegankelijk, bijvoorbeeld door 

de toenemende digitalisering. Lang niet iedereen vindt 

zijn weg op de digitale snelweg. Of door laaggelet-

terdheid dat nog bij 1 op de 9 inwoners voorkomt. Veel 

schriftelijke informatie is niet opgesteld in begrijpelijke 

taal en daardoor moeilijk leesbaar voor mensen die 

moeite hebben met de Nederlandse taal. Een tekort 

aan fi nanciële middelen kan een andere belemmering 

zijn om actief mee te doen in de samenleving. Ook 

in Drimmelen komt armoede voor, al is dat niet altijd 

zichtbaar. Soms is er niet eens sprake van lage inkom-

sten, maar wel van hoge kosten of schulden. Vooral 

chronisch zieken, werkzoekenden, ouderen en gezinnen 

lopen risico. We moeten oog blijven houden voor deze 

vormen van verborgen armoede. 

SWO Drimmelen werkt op verschillende manieren aan 

deelname van kwetsbare mensen aan de samenleving. 

Door knelpunten te signaleren bijvoorbeeld en ze op 

de agenda te zetten bij andere organisaties. Of door 

een ambassadeursrol te vervullen en hun belangen en 

wensen te vertolken op plekken waar zij dat zelf niet 

zo snel zullen doen. Op individueel niveau bieden de 

medewerkers van SWO hulp door met de doelgroep 

de drempels die zij ervaren te ontdekken. We kijken 

daarbij altijd eerst naar wat iemand wel kan en wat 

niet. Ook iemand die zorg of specialistische hulp nodig 

heeft, is niet alleen maar patiënt. SWO kijkt hoe mensen 

met complexere ondersteuningsvragen optimaal mee 

kunnen blijven doen en waar mogelijkheden liggen om 

actief deel te kunnen blijven uitmaken van de lokale 

samenleving. Welke belemmering iemand ook ervaart, 

hij of zij blijft vooral inwoner van Drimmelen. 

We bieden ook praktische vormen van ondersteuning 

zoals de Formulierenbrigade die mensen helpt bij het 

lezen van formele brieven en het bestrijden van armoe-

de. Ook daarbij nemen we mensen niet alles uit handen, 

maar spreken we hen aan op hun talenten en helpen we 

hen om zo veel mogelijk zelf te doen. 

Met het oog op de toekomst wil SWO (samen met an-

dere partijen) nieuwe diensten blijven ontwikkelen om 

individuele vragen samen te brengen in een passende 

collectieve oplossing.

SAMENREDZAAM
DE KRACHT VAN SOCIALE NETWERKEN 

EN DE VRAAG NAAR VRIJWILLIGE INZET

Er wordt steeds meer verwacht van burgers en hun 

sociale netwerken. SWO Drimmelen is zich bij de inzet 

van vrijwilligers steeds bewust van de vraag wat je 

redelijkerwijs kunt verwachten van vrijwilligers. Daarom 

doen we aan ‘verwachtingsmanagement’, zowel bij de 

vrijwilliger als bij degene bij wie de vrijwilliger wordt 

ingezet. Afzwakken van hoge verwachtingen van beide 

kanten is vaak nodig. Daarmee voorkomen we dat men-

sen een te rooskleurig beeld krijgen van wat een vrij-

williger allemaal kan oplossen. Wat wel en niet passend 

en verantwoord is in vrijwilligerswerk is afhankelijk van 
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WINWIN

SOCIAAL WERK NEDERLAND (VOORHEEN MO-GROEP) 

HEEFT ONDERZOEK LATEN DOEN WAARUIT BLIJKT DAT 

SLIM SAMENWERKEN IN DE WIJK HET WELZIJN VAN 

BURGERS VERHOOGT EN DE ZORGKOSTEN VERLAAGT. 

BURGERS KUNNEN MET DE JUISTE BEGELEIDING (LANGER) 

THUIS WONEN EN DOEN MINDER SNEL EEN BEROEP OP 

ZORGVOORZIENINGEN. 

ELKE DAARIN GEÏNVESTEERDE EURO LEVERT TUSSEN 

DE € 1,64 – € 2,97 OP. 

Bron: 

Welzijn + Zorg = WinWin Meer 

welzijn minder zorgkosten, 

MO-groep 2013.

Sociale activiteiten zijn een 

goede gelegenheid om elkaar 

te ontmoeten en te leren kennen. 
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veel factoren zoals persoonlijkheid, achtergrond en 

opleiding van de vrijwilliger. SWO wil de grenzen bewa-

ken en opkomen voor de vrijwilligers en toch de inzet 

optimaliseren. Dat blijft maatwerk dat nauwelijks in 

algemene regels te vatten is. We blijven zoeken naar de 

balans tussen belastbaarheid en ondersteuningsvraag 

en houden oog voor persoonlijke mogelijkheden. 

De vraag naar vrijwilligers stijgt door de groei van het 

aantal hulpvragers en de afkalvende zorgvoorzieningen. 

Hoe gaan we daar nu en in de toekomst aan voldoen en 

hoe zorgen we voor voldoende vrijwilligers én een goe-

de kwaliteit?  Om deze vraag te kunnen beantwoorden, 

investeert SWO Drimmelen in een goede werkwijze en 

deskundigheid om vrijwilligersgroepen op een effectie-

ve manier te kunnen ondersteunen. De rol van professi-

onele begeleiding van vrijwilligers wordt daarbij steeds 

belangrijker. Het doel is om de vrijwilligers zoveel mo-

gelijk zelfstandig te laten functioneren door hen op de 

juiste manier te faciliteren, zodat zij deskundig zijn en 

uiteindelijk zelfredzaam worden. Dat doen we bijvoor-

beeld met middelen als intervisie en kwaliteitsverbete-

ring of door als vangnet op te treden als er vragen zijn 

of als de hulpvragen te zwaar of complex worden. 

SWO zoekt steeds naar manieren om zelfredzame, vitale 

inwoners te verbinden met hun kwetsbaardere plaats-

genoten. Op die manier zijn er meer sociale activiteiten 

en worden kwetsbare mensen minder afhankelijk van 

professionele zorg en hulpverlening. Daarvoor moeten 

mensen elkaar wel leren kennen. SWO Drimmelen geeft 

hen de gelegenheid elkaar te ontmoeten en stimuleert 

mensen om een hulpvraag te stellen. Om dat nog beter 

te kunnen doen is het belangrijk dat de professionals 

die deze processen begeleiden de vaardigheden heb-

ben die daarvoor nodig zijn zoals op mensen af stappen, 

mensen bij elkaar betrekken en met elkaar verbinden.

ONDERSTEUNING THUIS 
STEEDS COMPLEXERE VRAGEN

De vraag naar ondersteunende diensten voor mensen 

die zorg nodig hebben en zelfstandig wonen neemt toe. 

De doelgroep bestaat onder andere uit ouderen en juist 

die groep groeit sterk. In 2025 zijn er naar verwach-

ting meer dan 7.200 inwoners van 65 jaar of ouder in 

Drimmelen. Enkele tientallen zullen in een zorginstelling 

verblijven.

Steeds meer kwetsbare groepen met complexe proble-

men wonen thuis . Denk aan mensen met een psychia-

trisch ziektebeeld, senioren met een zorgvraag, mensen 

met dementie, (jonge) vluchtelingen en licht verstan-

delijk beperkten. Deze doelgroepen zien we steeds 

vaker bij SWO, dat blijkt bijvoorbeeld bij de thuisadmi-

nistratie. SWO kijkt hoe mensen naast hulpbehoevend 

vooral betrokken inwoners kunnen blijven op basis van 

wat zij kunnen en leuk vinden. Voorop staat dat iemand 

mee kan blijven doen.

De doelgroep wordt ook meer divers, met uiteenlopen-

de behoeften op het gebied van hulp en ondersteuning. 

Steeds vaker is er vraag naar maatwerk en persoonlij-

ke oplossingen. We zullen dus een breder pakket aan 

dienstverlening moeten ontwikkelen. Daarin nemen we 

wellicht ook betaalde, luxueuzere diensten op voor een 

doelgroep die extra kan en wil betalen. Een breed scala 

van arrangementen met daarin mogelijkheden voor 

persoonlijke accenten en verschillen. SWO heeft daarbij 

een betrekkelijk vrije rol in vergelijking met de zorg- en 

hulpverleningssector die gebonden is aan veel strenge-

re wet- en regelgeving. SWO kan daardoor makkelijker 

inspringen op de vraag en op zoeken naar persoonlijke 

en creatieve antwoorden. Dat doen we het liefst samen 

met andere organisaties die vanuit hun kennis en kunde 

hun eigen rol hierin kunnen spelen.

SWO Drimmelen blijft investeren in 

de deskundigheid en zelfredzaam-

heid van vrijwilligers. 
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Om onze ambities waar te maken moeten we de organi-

satie verder versterken, op een manier die past bij de so-

ciale uitdagingen die we hier geformuleerd hebben. SWO 

gaat daarbij uit van de sterke kanten van de organisatie. 

We bouwen die verder uit om kundig, krachtig en fl exibel 

in te kunnen spelen op de vraag uit de omgeving. 

De vier organisatorische en strategische thema’s zijn: 

1. KENNIS EN KUNDE 
 ALS SLEUTEL TOT SUCCES 
In het welzijnswerk spelen kennis en kunde een steeds 

grotere rol. Kennis van sociale problematiek, van ziekte-

beelden, van het oppikken van signalen. Kennis van 

oplossingsrichtingen, de sociale kaart, het netwerk en 

meer. Maar ook kunde in netwerkopbouw, ondersteu-

nen van buurtinitiatieven en het borgen van kwaliteit 

in de vrijwilligersgroepen. Natuurlijk is kennis van de 

lokale omgeving van belang om dit werk op de juiste 

manier en in de goede context te kunnen doen. Sociaal 

werkers zijn generalisten. Zij moeten van een heel 

breed werkterrein veel weten om hun werk succesvol te 

kunnen doen. Zij zijn ook specialisten op het gebied van 

welzijn en hebben specifi eke kennis op het gebied van 

sociale interventies, individuele ondersteuning en het 

sterker maken van kwetsbare groepen en individuen. 

SUCCESFACTOREN  
In het werk van SWO Drimmelen heeft kennis een lei-

dende rol. Omdat de doelgroep steeds groter wordt en 

de hulpvragen steeds complexer, moeten we die kennis 

ook steeds meer in goede banen leiden. Onze profes-

sionals vergaren en ontwikkelen kennis om die toe te 

passen in het werk. Zij delen en evalueren kennis met 

elkaar, met vrijwilligers, met mantelzorgers en met be-

roepskrachten uit andere organisaties. Daarom moeten 

we hen zo goed mogelijk in staat stellen om hun kennis 

op peil te houden. 

Dat doen we met de K U L T I F A-factoren als leidraad. 

KENNIS  Vakkennis, organisatiekennis en omgevings-

kennis vinden we erg belangrijk in onze organisatie. Dit 

betekent dat er zowel fi nancieel als organisatorisch als 

in ureninzet ruimte moet zijn voor bijscholing en andere 

manieren van kennisvergaring.  

UITDAGING  SWO biedt medewerkers voldoende uit-

daging in hun werk. In afwisseling van werkzaamheden 

en ook in de mate waarin we een beroep doen op de 

ORGANISATORISCHE 
EN STRATEGISCHE KOERS
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SWO heeft de ambitie passende en betaalbare services en 
welzijnsdiensten te leveren in de gemeente Drimmelen. 
We willen op een persoonlijke manier aandacht besteden aan 
de meest kwetsbaren. In de toekomst willen we Drimmelen zo 
goed mogelijk sociaal in beweging blijven brengen. 

4 ORGANISATORISCHE 

EN STRATEGISCHE THEMA’S 

1. KENNIS EN KUNDE 
 ALS SLEUTEL TOT SUCCES

2. KRACHTIG LOKAAL VERANKERD 
 IN DE SAMENLEVING VAN DRIMMELEN

3. FLEXIBEL IN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN 
 IN EEN SNEL VERANDERENDE OMGEVING

4. EEN BREED AANBOD VAN DIENSTVERLENING 
 MET MAATWERK ALS STANDAARD 

De doelgroep wordt steeds groter. 

Kennis van de lokale omgeving is 

onontbeerlijk om ons werk goed te 

doen.

77

  www.kultifa.nl/factoren.htm



verschillende vaardigheden van onze medewerkers.  

LEERVERMOGEN, DE LEERBEREIDHEID EN LEERCON-

DITIES  Voor leren is binnen de organisatie voldoende 

ruimte. SWO verlangt wel van mensen dat zij voortdu-

rend willen en kunnen leren. SWO Drimmelen zorgt voor 

een stimulerende omgeving die uitnodigt tot leren en 

persoonlijke ontwikkeling. 

TAAKSTELLING  In de taakstelling formuleren we wat de 

verwachte prestatie is en verbinden we organisatiedoe-

len met individuele doelen. 

INFORMATIE- EN INFORMATIEVOORZIENING EN 

INTRINSIEKE MOTIVATIE  Informatie en informatie-

voorziening liggen aan de basis van het succes van onze 

organisatie. We moeten elkaar actief blijven informe-

ren en dit opnemen in ons werkproces. De intrinsieke 

motivatie van iedere medewerker om te kiezen voor 

de welzijnsector geldt als belangrijk arbeidsmotief. Een 

goede balans tussen persoonlijke motieven en organi-

satiebelang zijn een belangrijke succesfactor voor een 

kenniswerker. 

FEEDBACK  Met feedback kunnen we de prestaties 

van medewerkers verbeteren. Daarom hebben we van 

het geven van professionele feedback, bijvoorbeeld in 

intervisie, een onderdeel gemaakt van de organisatie-

cultuur en – structuur.  

AUTONOMIE  Welzijn Nieuwe Stijl is gebaseerd op 

ruimte voor de professionals en een bepaalde mate van 

autonomie die in balans moet zijn met de sturing van 

bovenaf.

 

KENNIS DELEN  
SWO Drimmelen wil de verzamelde kennis ook graag 

delen. We stellen onze kennis van de lokale situatie, 

maatschappelijke vraagstukken en sociale interventies 

beschikbaar aan andere organisaties, doelgroepen en 

betrokkenen. Daarmee worden we steeds meer een 

sociaal kennispunt op het gebied van informele hulp, 

vrijwillige inzet, mantelzorg en samenredzaamheid. 

Mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook samenwer-

kingspartners en de gemeente kunnen er terecht voor 

informatie en advies. SWO omarmt en stimuleert deze 

ontwikkeling. 

2. KRACHTIG EN LOKAAL INGEBED
SWO is dichtbij, toegankelijk en staat open voor de in-

woners van Drimmelen; een grote meerwaarde voor het 

welzijnswerk. Er is een groot netwerk van vrijwilligers in 

alle dorpen. SWO is diep geworteld in Drimmelen door 

de vele contacten in de lokale gemeenschap van zowel 

professionals als vrijwilligers. Ook de locaties en activi-

teiten in de verschillende dorpskernen dragen daaraan 

bij. We benutten alle gemeenschapshuizen en orga-

niseren daar ontmoetingen. We kennen daardoor de 

omgeving als geen ander, weten wat er speelt en waar 

inwoners tegenaan lopen. Bovendien is SWO Drimmelen 

actief op diverse terreinen van werk en inkomen, 

mobiliteit en vervoer, bouwen en wonen, tot Wmo en 

zorg en welzijn. Daardoor heeft SWO een breed beeld 

van de samenleving en kunnen we verbanden tussen 

beleidsterreinen herkennen. 

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES  
Naast de contacten met inwoners onderhoudt SWO 

Drimmelen ook de banden met andere professionele en 

vrijwilligersorganisaties. De samenwerking vinden we 

erg belangrijk en daarom willen we er in de komende 

periode nog meer in investeren. Door reële verwach-

tingen te creëren, die helder te communiceren en te 

staan voor wat de organisatie kan bieden, kunnen we 

beter samenwerken in vraagstukken zoals maatwerk-
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 RELATIES IN SOCIALE DOMEIN
 WEDERZIJDSE  EENZIJDIGE WEDERZIJDSE

 ONAFHANKELIJKHEID AFHANKELIJKHEID AFHANKELIJKHEID

 TYPERING  Marktmodel Regiemodel Partnermodel

 OVERHEID IS Marktmeester Opdrachtgever Partner

 AANBIEDERS ZIJN Concurrenten Con-collega’s Collega’s

 STURING VIA Prijsmechanisme SMART doelen Commitment over

   maatschappelijke opdracht

 FOCUS OP Input Output Outcome

 KWALITEITS- Vergelijking van Inspectie op basis van Dialoog over

 CONTROLE VIA kwantitatieve kengetallen protocollen met oordeel: gemeenschappelijke

  óf goed óf fout audits

 DOMINANTE Ontvinken (van regels,  Afvinken (van eisen,   Aanvinken (van thema’s,  

 VINKACTIE om te vereenvoudigen) om te controleren) om te bespreken)

 WERELDBEELD Markplaats Systeemwereld Leefwereld

 INWONER IS Klant Cliënt Medeburger

 OVERTUIGING Concurrentie houdt iedereen Doelgerichtheid De brug bouwen terwijl

  scherp door SMART je er overheen loopt

 TOEPASSEN BIJ Helder te defi niëren producten planbare uitkomsten Complexe, dynamische context

 

        Mede gebaseerd op Van de Donk, ROB-lezing 2014
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oplossingen. In een sterke samenwerking kunnen we 

elkaar ondersteunen, de krachten bundelen en daardoor 

effectiever en effi ciënter zijn.  

SAMENWERKING MET DE GEMEENTE DRIMMELEN

Ook de samenwerking met de Gemeente Drimmelen, 

de belangrijkste subsidieverlener van SWO, is een 

aandachtspunt. De relatie met de gemeente is de 

afgelopen jaren veranderd. Waar er eerst weinig ver-

bindingen waren tussen het beleid van de gemeente 

en de dienstverlening van SWO, is er nu een eenzijdig 

afhankelijke relatie aan het ontstaan met vormen van 

inkoop en aanbesteding als basis. SWO wil die relatie 

graag wederkerig maken, met een gezonde vorm van 

wederzijdse afhankelijkheid en sociale co-creatie (zie 

model van Van der Donk). We willen de gemeente laten 

zien dat we een betrouwbare, fl exibele en betaalbare 

partner zijn met wie zij maatschappelijke vraagstukken 

en het welzijn van de inwoners van Drimmelen samen 

kan aanpakken. SWO wil de dienstverlening aan laten 

sluiten op de vraag en daarin –zo veel mogelijk- samen 

optrekken met de gemeente. We richten ons daarbij 

zo veel mogelijk op de inhoud en zetten de ontwik-

kelingen, verwachte maatschappelijke knelpunten en 

andere relevante signalen voor het gemeentelijk beleid 

op de agenda. 

VERSTERKEN EN VERBETEREN

Doel van het versterken en verbeteren van de samen-

werkingsrelaties is een nog betere afstemming in zorg, 

welzijn en wonen, op cliëntniveau maar ook in het 

bereiken van gezamenlijke maatschappelijke doelen. 

SWO zoekt daarbij naar een aanpak waarbij samendoen 

én samen leren centraal staan. Daarom evalueren we de 

resultaten regelmatig en stellen waar nodig bij. 

OPEN COMMUNICATIE

Willen we de relaties met de inwoners van Drimmelen, 

de stakeholders en gemeente versterken, dan moeten 

we goed blijven communiceren. De communicatie 

houden we onder het motto: ‘Zeggen wat je doet en 

doen wat je zegt’ graag zo open mogelijk. SWO speelt 

daarin een actieve rol en stimuleert partijen om in 

overleg te blijven met elkaar en samen vraag en aanbod 

optimaal op elkaar af te stemmen. We nodigen betrok-

kenen uit om daarover mee te praten, op uitvoerend en 

strategisch niveau. Onze wens is om met hen te komen 

tot een gezamenlijke visie op wonen, zorg en welzijn 

waarin ieder de rol vervult die het best bij hem past.  

3. FLEXIBEL IN ONTWIKKELINGSMOGELIJK-
HEDEN IN EEN SNEL VERANDERENDE MARKT
In onze veranderende samenleving volgen ontwikkelin-

gen elkaar snel op, niet alleen op het gebied van politiek 

en beleid. Veranderende wensen en behoeften van 

klanten vragen om een organisatie die snel kan schake-

len. Als we snel reageren, kunnen we kansen benutten 

en antwoorden geven op actuele vragen. Voor snelle 

interventies is een platte organisatie nodig met mede-

werkers met relatief veel autonomie die snel kunnen 

reageren en handelen. Met andere woorden: kundige 

professionals die in onderling overleg zaken kunnen 

regelen en precies weten wat hun handelingsruimte is. 

Dat vraagt ook om medewerkers die breed inzetbaar 

zijn en sociaal werkers met eigen aandachtsgebieden 

die aansluiten bij hun kennis en competenties. 

NAAR EEN WENDBARE ORGANISATIE

Een wendbare organisatie heeft geen hiërarchische 

structuur waarin lange lijnen van besluitvorming snelle 

actie in de weg staan. Daarom gaan we in de komen-
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 STRUCTUUR vaste ‘harkjes en blokjes’ wendbaar en plat

 TEAMS afdelingen en functies fl exibele hubs en rollen

 LEIDERSCHAP hiërarchisch leiderschap  contextueel leiderschap

 CULTUUR controle vertrouwen

 MACHTSAFSTAND ongelijkheid, exclusiviteit gelijkwaardig, inclusiviteit

 COMPLEXITEIT standaardisatie van complexiteit decentralisatie van complexiteit

 REGIE centraal decentraal of onzichtbaar

 COMMUNICATIE eenrichtingsverkeer meerrichtingsverkeer

 BRANDING employer branding medewerkers experience

 TOUCHPOINTS enkelvoudig, formeel, contact meervoudig, informeel, verbinding

 FOCUS organisatie centraal mens / community centraal

 SAMENHANG gefragmenteerd interdependent

 OMGEVING intern & extern intern = extern

 PLANNING & TIJD momentopnames, planning realtime, al doende aanpassen

 DOELSTELLING vaste doelstelling (bewegende) stip op de horizon 8

9

9

Om de organisatie 

wendbaarder te maken, 

gaat SWO Drimmelen in 

de komende periode over 

van een hiërarchische 

piramide naar een 

celstructuur. 



de periode de omslag maken van een hiërarchische 

piramide naar een celstructuur.  Voor een organisatie als 

SWO is dit een manier van werken die vraagt om andere 

vormen van aansturing en om herinrichting van proces-

sen. Medewerkers gaan naast hun kerntaken, in teams 

van wisselende samenstelling, vragen en knelpunten 

oplossen. Zij nemen deel op basis van hun kennis en 

interesse en benutten zo hun mogelijkheden optimaal. 

Ook de vrijwilligers betrekken we op basis van hun 

eigen competenties, kennis en kunde als gelijkwaardig 

deelnemers in deze gelegenheidsteams.  

4. VERBREDING VAN DE DIENSTVERLENING 
De welzijnssector verandert snel. Er komen nieuwe 

doelgroepen zoals vluchtelingen en thuiswonende 

dementerenden. Vanuit bestaande doelgroepen komen 

nieuwe ondersteuningsvragen. 

De behoefte aan maatwerk en persoonlijke oplossingen 

groeit. De gemeente vraagt in haar opdrachten om 

lokaal maatwerk, maar ook om innovatie om die veran-

dering goed vorm te geven. Dit alles vraagt om verbre-

ding van de dienstverlening van SWO Drimmelen om 

de positie te versterken. Hoe meer variatie we bieden, 

hoe beter we aan kunnen sluiten op al die verschillende 

vragen en behoeften. 

MODEL VAN ANSOFF

Econoom Igor Ansoff ontwikkelde een model met ver-

schillende manieren om dit te doen. Ansoff gebruikt de 

termen markten en producten. Om beter aan te sluiten 

bij het welzijnswerk hebben we deze vertaald naar 

doelgroepen en diensten. 

DE JUISTE MIX VOOR VERNIEUWING

De meest vergaande vorm van vernieuwing is het op-

zetten van nieuwe diensten voor nieuwe doelgroepen. 

Dat noemen we diversifi catie. Deze vorm van innovatie 

vraagt het meest van de organisatie en de medewerkers 

- nieuwe kennis, nieuwe werkprocessen - en brengt 

daardoor de meeste risico’s met zich mee. Zetten 

we alleen in op diversifi catie dan kan dat gevolgen 

hebben voor de continuïteit van de organisatie. Nieuwe 

diensten voor een nieuwe doelgroep leiden namelijk 

onvermijdelijk tot organisatorische veranderingen. 

Dat kan ten koste gaan van de slagkracht, de kwaliteit 

van kernactiviteiten en de continuïteit van dienstverle-

ning. We willen daarom een goede mix van de ver-

schillende kwadranten maken. Zo kunnen we aandacht 

blijven houden voor de bestaande dienstverlening en 

doelgroepen van SWO en de risico’s spreiden. In de 

toekomst wegen we nieuwe initiatieven zorgvuldig af 

en bewaken we de balans tussen verschillende vormen 

van dienstverlening en doelgroepen.
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VIER KWADRANTEN MODEL VAN ANSOFF 
vertaald voor Welzijn

 

NIEUWE DIENSTEN,  NIEUWE DIENSTEN,

DEZELFDE DOELGROEPEN NIEUWE DOELGROEPEN

 

ZELFDE DIENSTEN,  ZELFDE DIENSTEN, 

DEZELFDE DOELGROEPEN NIEUWE DOELGROEPEN

NIEUWE KENNIS,

NIEUWE WERKPROCESSEN

MET DE JUISTE MIX KUNNEN WE 

AANDACHT BLIJVEN HOUDEN VOOR DE 

BESTAANDE DIENSTVERLENING EN 

DOELGROEPEN VAN SWO EN DAARMEE 

RISICO’S SPREIDEN.
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SOCIAAL MAKELAAR

ZORGVRIJWILLIGERS

DORPSTEAM

STEUNPUNTEN

VRIJWILLIGERS (BEGELEIDING)

DORPSGERICHT WERKEN

BEHEERDERSGROEPEN/GEMEENSCHAPSHUIZEN

STEUNPUNT MANTELZORG

ONTMOETING

(SIL)

SAMEN IS LEUKER 

ONDERSTEUNING

WONEN MET GEMAK

VRIJWILLIGE ADVISERING

KLUSSENDIENST

HUISHOUDELIJKE HULP

INFORMATIE / COMMUNICATIE

THUISADMINISTRATIE
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11
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De sociale vraagstukken 

en de diensten die daaruit 

voortkomen.

Vernieuwen en tegelijkertijd 

de kwaliteit en continuïteit 

van de organisatie bewaken. 

Om de balans te houden, 

moeten we de juiste mix van 

kwadranten kiezen. 
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Stichting Welzijn & Ondersteuning (SWO) is een lokale 

welzijnsorganisatie die sinds 1998 actief is in de 

Gemeente Drimmelen. Met een klein team professio-

nals en een wijdvertakt netwerk van vrijwilligers bieden 

we passende en betaalbare services en welzijnsdiensten 

in Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, 

Terheijden en Wagenberg. Welzijn, vrijwilligerswerk, 

informele zorg en huishoudelijke hulp zijn de pijlers 

van SWO.  

CONTINU IN BEWEGING
SWO verbindt mensen en organisaties om te komen tot 

persoonlijke en vraaggerichte oplossingen. De vraag van 

de inwoners is daarbij leidend, maar verandert voort-

durend. Om de snelle veranderingen in de samenleving 

bij te kunnen houden, is de interne organisatie van SWO 

continu in beweging. In het strategisch beleidsplan 

wordt richting gegeven aan deze beweging voor een 

periode van drie jaar.  

INVLOEDEN VAN BUITENAF
Direct van invloed op de organisatie en het beleid zijn 

de demografi sche ontwikkelingen. Drimmelen vergrijst 

bovengemiddeld en het aantal volwassenen tussen 30 

en 65 daalt. Ook het zorg- en welzijnsbeleid van lande-

lijke en lokale overheden speelt een belangrijke rol. De 

overheid verlangt steeds meer eigen kracht en samen-

redzaamheid van de lokale samenleving, Gemeente 

Drimmelen zet in op preventie en iedereen opnemen in 

de samenleving. We zien dat daardoor de vraag naar in-

formele hulp stijgt en dat ondersteuningsvragen steeds 

complexer worden. SWO heeft hierin een belangrijke 

ondersteunende rol. 

SOCIALE THEMA’S 
SWO Drimmelen heeft vier sociale vraagstukken 

geformuleerd die de komende jaren leidend zijn:

• Preventie: voorkomen is beter dan genezen

• Participatie: iedereen kan meedoen.

• Samenredzaam: de kracht van sociale netwerken 

 en de vraag naar vrijwillige inzet.

• Ondersteuning thuis: steeds complexere vragen.

Alle vragen om informatie, advies of ondersteuning die 

voortkomen uit deze thema’s, vallen binnen het directe 

werkterrein van SWO. We moeten ervoor zorgen dat de 

organisatie is toegerust om een strategische reactie te 

bieden op deze uitdagingen. 

STRATEGISCHE LIJNEN
SWO Drimmelen zet in op vier organisatorisch/

strategische lijnen voor de komende drie jaar: 

• Kennis en kunde als sleutel tot succes

• Krachtig lokaal verankerd in de samenleving 

 van Drimmelen

• Flexibel in ontwikkelingsmogelijkheden in een 

 snel veranderende omgeving

• Een breed aanbod van dienstverlening met maatwerk 

 als standaard 

Door gestructureerd en doelgericht te werken vanuit 

deze strategische koers kan SWO van waarde zijn en 

blijven voor de lokale samenleving. We hebben de 

bestaande missie en visie naar aanleiding van de ont-

wikkeling van het strategisch beleid nog eens kritisch 

bekeken en we zijn tot de conclusie gekomen dat die 

nog steeds passend zijn voor de komende beleidsperio-

de. SWO blijft actief om Drimmelen sociaal in beweging 

te brengen!
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SWO Drimmelen: 

voortdurend in beweging. 
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SWO DRIMMELEN, 
STERK IN VERBINDEN!
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