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Werkplan 2018 
Inleiding 

 

 

Het werkplan 2018 krijgt een iets ander gezicht dan dat u van ons gewend bent. Reden is de vertaling van onze strategische doelen 

(strategische visie, mei 2017) naar de maatschappelijke thema’s waarop SWO zich wil profileren: Participatie, Ondersteuning, 

Preventie en Samenredzaam (POPS).  

 

Onze focus wordt daarmee duidelijker. SWO gaat haar activiteiten concentreren rond deze thema’s. In de kleurrijke effectenbalk 

kunt u terugvinden op welke thema’s de activiteiten betrekking hebben en ook de mate waarin we dat maatschappelijke effect 

verwachten te bereiken. Iedere activiteit start vanuit een primair aandachtsveld, al dan niet in samenhang met andere. 

 

Organisatorisch richt SWO zich verder in op een meer wendbare organisatie. Drie uitvoerende clusters: Informele zorg, 

Vrijwilligers en Huishoudelijke hulp, die worden ondersteund door het cluster backoffice. De clusters organiseren zoveel mogelijk 

het werk zelf en richten daar hun processen op in. Ze gedragen zich flexibel door het aangaan van interne en externe 

samenwerkingsverbanden die bijdragen aan het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten. Ieder cluster laat zich omringen 

door toegewijde vrijwilligers die de professionals ondersteunen bij de uitvoering van taken. 

 

Binnen de clusters vrijwilligers en informele zorg krijgen medewerkers als aandachtsgebied ieder twee kernen toegewezen waarvoor 

zij het aanspreekpunt worden met tot doel de netwerkfunctie te versterken. Daarmee zet SWO de gebiedsgerichte aanpak na een 

proefperiode definitief door. 

 

Deze opzet is een start naar meer transparantie en samenhang in onze activiteiten. Wij hopen hiermee goed op weg te zijn! 

 

Peter Franken 

(directeur) 
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Werkplan 2018 
Thema’s  

 

Doelen en uitgangspunten 

 

Participatie:  

Iedereen kan als volwaardig burger mee doen en bijdragen 

aan de samenleving. 

 

Ondersteuning: 

Mensen zijn in staat met behoud van levenskwaliteit thuis 

te blijven wonen.  

 

Preventie: 

Het voorkomen of tegengaan van verergering van 

persoonlijke en/of sociaal-maatschappelijke problemen 

door vroegtijdige interventie. 

 

Samenredzaam:  

Het uitgaan en mobiliseren van de kracht van de burger en 

zijn omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

 

 

Werkwijze 

In dit werkplan worden activiteiten beschreven die beogen 

bij te dragen in het bereiken van gewenste 

maatschappelijke effecten. Daarvoor zijn per thema 

doelstellingen en uitgangspunten geformuleerd, die 

bovendien in elkaar grijpen. Dit ziet u ook terug in de 

overlap van themacirkels 

De mate waarin de activiteiten betrekking hebben op het 

thema ziet u terug in de sheets en cirkel. Zo wordt het 

duidelijk en meer herkenbaar waarop SWO haar inzet 

pleegt. 
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32 uur

54 uur

24 uur

32 uur54 uur

18 uur

16 uur

20 uur

16 uur

32 uur

Totaal bruto beschikbare uren per week

Directeur, Peter Franken

Coördinator Mantelzorg / Zorgvrijwilligers, Ria van Spijk en Riekje van
Vugt

Coördinator Ouderenwerk, Mireille Lemmens

Social Worker, Karlijn van Peer

Administratieve ondersteuning, Nancy Meeusen, Sandra van den
Nieuwenhuijzen en Saskia Wijlaars

Sociaal Makelaar, Elly Punselie

Coördinator Vrijwilligers Informatiepunt, Corrie Marijnissen

Huishoudelijke hulp bemiddeling, Ellen Dudok

Huishoudelijke hulp, administratieve ondersteuning, Hanna Rennings

Huishoudelijke hulp bemiddeling en algemene ondersteuning, Ton Broos

1384 uur
421 uur

1099 uur

910 uur

2878 uur983 uur

1416 uur

3390 uur

Urenverdeling SWO

Advies

Informatie

Activering en Ondersteuning

Coördinatie en Ontwikkeling

Mantelzorg en Zorgvrijwilligers

Sociaal Makelaar

Vrijwilligers Informatiepunt

Alfahulp
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55 uur

194 uur

287 uur

105 uur

124 uur

145 uur

Urenverdeling Coördinatie en Ontwikkeling

Algemeen coördinatie en ontwikkeling

Dorpsteam

Dagbesteding

Facilitering ouderenorganisaties

Dorpsgericht werken

Overige netwerken
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Middelen 

Professionele inzet:  40 uur  

 

 

 

  

Werkplan 2018 
Dorpsgericht werken 

 

Doelstelling 

Vanuit een gebiedsgerichte aanpak 

vervullen van een netwerkfunctie voor 

professionele en 

vrijwilligersorganisaties die werkzaam 

zijn in en voor de dorpen in de 

gemeente Drimmelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

De sociaal makelaar vervult de rol van 

dorpsmanager. Deze taak is verdeeld 

onder drie professionals die ieder twee 

dorpskernen zijn toegewezen. De 

dorpsmanager neemt deel aan 

netwerkbijeenkomsten (zoals Meet & 

Match). De dorpsmanager is intermediair 

en aanspreekpunt voor Made, Drimmelen, 

Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Terheijden 

en Wagenberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trends & Ontwikkelingen 

Meet & match is een succesvolle aanpak van de gemeente Drimmelen om burgerparticipatie 

te bevorderen. Deze ontwikkeling is enkele jaren geleden ingezet en vraagt ook van 

professionele organisaties een inbreng bij ondersteuning van initiatieven.   

 

Prestatie-eenheden 

Het ondersteunen van lokale initiatieven op het terrein van zorg en welzijn (Wmo). Het 

onderhouden van contacten met lokale initiatiefnemers en SWO vrijwilligers (o.a. VA’s) 

in de desbetreffende dorpen. Deelnemen aan Meet & Match bijeenkomsten.  

 

Kwaliteitsaspecten 

De dorpsmanager is goed bereikbaar en 

bekend bij alle partijen in de dorpen.   
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Middelen 

- 100 uur per jaar door professionals  

- 20 uur per cliënt door VA’s   

 

 

 

 

  

Werkplan 2018 
Dorpsteam  

 

Doelstelling 

Gemeente Drimmelen wil samen met 

zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en 

andere betrokkenen de ondersteuning 

anders vormgeven. Doelen daarbij zijn:  

1) De eigen kracht van inwoners 

versterken (en zijn sociaal netwerk) 

waardoor ze kunnen blijven participeren 

in de maatschappij.  

2) Alle vormen van zorg en 

ondersteuning richten op het stimuleren 

van de zelfredzaamheid van de inwoner 

en op het versterken van zijn netwerk.   

3) Kosten voor ondersteuning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

Vanuit het experiment Regelarme Zorg is 

besloten tot het samenstellen van een 

dorpsteam (elders vaak sociaal wijkteam 

genoemd). Binnen het team zijn twee -

Sonestra- opgeleide medewerkers van SWO 

actief. SWO is kernpartner binnen het 

dorpsteam en vervult daarmee een 

spilfunctie i.s.m. de wijkzuster. SWO 

richt zich in het bijzonder op inzet 

van vrijwilligers en mantelzorgers. 

Ondersteunt en begeleidt hen en biedt 

mogelijkheden tot 

deskundigheidsbevordering.   

 

 

 

 

 

 

 

 Trends & Ontwikkelingen 

 

De leden van het dorpsteam worden steeds meer op de hoogte gesteld op de expertise van 

de ander waardoor er een samenwerking aangegaan kan worden en zo beter op de situatie 

ingespeeld kan worden. 

Er worden voorlichtingen georganiseerd over organisaties in de gemeente Drimmelen, waar 

de organisaties mee te maken zouden kunnen krijgen. Zoals bijv. kredietbank en Veilig 

Thuis. 

Prestatie-eenheden 

-Deelname aan het dorpsteam als kernpartner   

-Deelname aan intervisiebijeenkomsten: 6  

-Deelname aan deskundigheidsbevordering: 6 

-In behandeling nemen van Wmo-aanvragen. 

-Cliëntondersteuning (door VA’s): 20 cliënten   

 

Kwaliteitsaspecten 

Deskundigheidsbevordering dorpsteam 

Privacy van cliënten. 
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117 uur

531 uur

128 uur

378 uur

230 uur

Urenverdeling Advies

Steunpunten

(Ouderen)advise
ring
Spreekuren

Thuisadministra
tie
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Middelen 

Professionele inzet 350 uur op jaarbasis 

(incl. overhead) 

Vrijwilligers (schatting)  ± 3 uur 

per week  135 uur op jaarbasis x 18 = 

2430 uur in totaal  

 

 

 

  

Werkplan 2018 
Vrijwillige advisering  

 

Doelstelling 

Het bevorderen van het zelfstandig 

functioneren en vergroten van de 

zelfredzaamheid en het welbevinden van 

inwoners met een ondersteuningsvraag 

uit de gemeente Drimmelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

Dit is een samenwerkingsproject met de 

plaatselijke KBO-afdelingen. SWO werkt 

met vrijwillige adviseurs onder 

professionele begeleiding van SWO. Op 

verzoek van de cliënt werkt de adviseur 

op de terreinen Wonen, Welzijn, Zorg en 

Sociale zekerheid. Door deze aanpak is 

SWO op een laagdrempelige wijze 

toegankelijk en komen signalen uit de 

samenleving sneller naar SWO. De 

adviseurs zijn de ogen en oren voor de 

professionele beroepskrachten die 

hierdoor snel kunnen anticiperen op 

signalen. In de kernen Made en Lage 

Zwaluwe worden wekelijks 

spreekuren/servicepunten gehouden.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trends & Ontwikkelingen 

We zien nog steeds een toename van het aantal hulp vragen, de verwachting is dat het 

aantal vragen vanuit de samenleving zal blijven toenemen. Daardoor moet er constant 

gezocht worden naar geschikte adviseurs met verschillende competenties om het 

toenemende aantal vragen te kunnen verdelen. 

Het armoede vraagstuk speelt hier ook een rol in. Uit recent onderzoek van de 

rekenkamer blijkt dat in Drimmelen vooral gezinnen met tienerkinderen en ouderen met 

zorgkosten in financieel risico vormen. Daar waar sprake is van laaggeletterdheid, 

arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid enz. lopen de risico op voor financiële 

problemen. Hier spelen dan vaak ook andere problemen zoals een sociaal isolement en 

mentale problemen. Dit vraagt om een andere aanpak. Alleen ondersteuning bij de 

financiële administratie is dan niet voldoende. Het hebben van een zinvolle 

tijdsbesteding (er toe doen) is net zo belangrijk. De motivatie om de problemen aan te 

pakken is hierbij van cruciaal belang. 

Bij ouderen die zorgbehoevend worden zien we een stapeling van kosten die niet te 

dragen is. Informatie en advies aan deze groep mensen is van groot belang, daar waar 

mogelijk dient ondersteuning geboden te worden. 

De adviseurs hebben zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in bv. 

cliëntondersteuning, thuisadministratie, belastingaangifte, netwerk coaching en 

mobiliteitsconsulent (Openbaar vervoer adviseur) en formulierenteam. Hiervoor volgen 

ze jaarlijks bijscholing bij o.a. de VBOB. Hierdoor zijn ze op allerlei vlakken 

inzetbaar en kunnen ze diverse diensten combineren.  

We blijven investeren in een goede samenwerking met de casemanagers van WMO en Werk en 

Inkomen om zo korte lijntjes te hebben met de gemeente. Elkaar informeren van de 

mogelijkheden en onmogelijkheden komt de dienstverlening ten goede. 

 
Prestatie-eenheden 

VA + OV  thuisadministratie cliënt ondersteuning belastingen 

18 adviseurs  14 vrijwilligers  4 vrijwilligers  9 vrijwilligers

  

350 vragen  25 aanmeldingen 20 casussen   300 belastingaangiftes  

500 cliëntcontacten   40 cliënten  100 cliënt contacten 150 huisbezoeken 

3 vergaderingen  2 vergaderingen  2 vergaderingen  2 vergaderingen 

 

Kwaliteitsaspecten 

De adviseurs worden opgeleid en 

bijgeschoold door de VBOB (Stichting 

Verenigde Bonden Overleg Brabant) en 

SWO. Ze worden ingezet op basis van 

competenties. De begeleiding van de 

adviseurs is in handen van de 

professionele beroepskrachten van SWO. 
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Middelen 

Professionele inzet 110 uur op jaarbasis 

50 vrijwilligers  

 

 

 

   

Werkplan 2018 
Steunpunten 

 

Doelstelling 

Ondersteuning bieden aan de 

bewonerscommissie van het Kloosterhof 

en de Patrijspoort in Made. Een goed 

werkende bewonerscommissie is van 

belang voor een goed functionerend 

steunpunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

De bewonerscommissie geeft aan wat er 

nodig is voor het steunpunt om goed te 

functioneren. De beroepskracht van SWO 

biedt hierin ondersteuning d.m.v. het 

delen van informatie en kennis en 

bewaakt tevens de continuïteit van de 

bewonerscommissies.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trends & Ontwikkelingen 

Door de sterk verouderende populatie in de steunpunten worden voortdurend andere eisen 

gesteld aan de bewonerscommissies. De bewonerscommissie van het Kloosterhof wordt reeds 

voor de helft gevormd door vrijwilligers die niet in de Kloosterhof wonen. Het wordt 

steeds moeilijker om bewoners hiervoor te vinden, wellicht dat kinderen of andere 

familieleden de rol van de bewoners hierin over kunnen nemen.  Het valt te verwachten 

dat de bewonerscommissie binnen enkele jaren voor het merendeel door vrijwilligers 

wordt gevormd. Op dit moment wordt er ondersteuning geboden aan de bewonerscommissie 

van de Patrijspoort. Gezamenlijk wordt een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld wat 

meer van deze tijd is. Ook zullen nieuwe bewoners tot de commissie toetreden.  

 

Prestatie-eenheden 

Begeleiden van bewonerscommissies 

Bijwonen van 5 vergaderingen per jaar 

Begeleiden van de vrijwilligers die namens SWO actief zijn binnen steunpunten.  

 

Kwaliteitsaspecten 

Elke vraag van een bewonerscommissie 

wordt opgepakt door een beroepskracht. 

 

SWO zorgt ervoor dat belangrijke 

informatie wordt doorgegeven en 

bewaakt de continuïteit van de 

bewonerscommissies. De beroepskracht 

is bereikbaar tijdens de kantooruren 

en op aanvraag.  
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Middelen 

Professionele inzet 150 uur op jaarbasis  

Inzet van vrijwilligers 700 uur voor 10 voorlichtingsbijeenkomsten en 25 

woonscans   

 

 

 

 

  

Werkplan 2018 
Wonen met Gemak 

 

Doelstelling 

Het informeren van senioren op welke wijze 

zij hun woning comfortabel, veilig en 

geschikt kunnen maken om daar op hoge 

leeftijd en met afnemende gezondheid kunnen 

blijven wonen. Hierdoor kan de druk op 

senioren woningmarkt afnemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren per 

dorp om de bewustwording tot stand te 

brengen van de noodzaak van aanpassen van de 

eigen woning en om de uitvoering van een 

woonscan te promoten.  

Individuele woonscan, uitgevoerd door goed 

opgeleide vrijwilligers en door medewerkers 

van Thebe-extra, waarna men een persoonlijk 

advies krijgt wat er aan de woning verbeterd 

kan worden. Tevens krijgt men advies hoe het 

verbeteren aangepakt kan worden.   

 

Servicepunt inrichten voor vragen en om 

afspraken te maken voor een woonscan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trends & Ontwikkelingen 

Vanuit Wonen met Gemak zullen we blijvend aandacht blijven schenken aan de eigen 

verantwoordelijkheid van de burgers om hun woning tijdig geschikt te maken aan 

hun eigen persoonlijke conditie.   

Eén van de ontwikkelingen die we zien op het gebied van wonen is dat internet 

steeds belangrijker wordt. Allerlei gemaksdiensten kunnen eenvoudig via internet 

afgenomen worden. Hiervoor is het van belang dat senioren digi sterker gemaakt 

worden. In Drimmelen dient hiervoor een gecoördineerde aanpak te komen. Vanuit 

Wonen met Gemak zullen we hier aandacht aan schenken en voorlichting over geven.  

 

Prestatie-eenheden 

2017/2018  Voorlichtingsbijeenkomsten per kern aan huurders van de 

woningcorporatie Woonvizier.   

Deze zijn uitgesteld i.v.m. de fusie tussen Volksbelang en Goed 

Wonen. 

 

2017/2018 Uitgave artikelenreeks met advies en informatie over alle leefruimtes 

in een woning.  

 

2018  Voorlichtingsbijeenkomsten aan diverse organisaties   

40 individuele woonscans per jaar  

 

2018   Beurs Wonen met Gemak met aandachtsgebied de digitale mogelijkheden  

 
Kwaliteitsaspecten 

SWO begeleidt de vrijwilligers die woonscan 

uitvoeren, voorlichtingsbijeenkomsten houden 

en een Wonen met Gemak beurs organiseren. 

SWO Drimmelen werkt in deze opdracht samen 

met de gemeente Drimmelen. 
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Middelen 

Professionele inzet 250 uur op jaarbasis  

Inzet vrijwillige coördinator 200 uur op jaarbasis  

Inzet door vrijwilligers gemiddeld 23 uur x 25 casussen = 575 uur  
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Thuisadministratie  

 

Doelstelling 

Ondersteunen van mensen die tijdelijk 

of langdurig het overzicht over de 

eigen administratie kwijt zijn of 

dreigen kwijt te raken. Het gaat 

hierbij vooral om mensen die door 

ouderdom, psychische of 

verstandelijke beperking of om andere 

redenen ondersteuning nodig hebben en 

hiervoor geen beroep kunnen doen op 

de eigen familie- en kennissenkring. 

Tevens probeert SWO vroegtijdig 

mensen op te sporen met 

schuldenproblematiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

De ondersteuning wordt geboden voor 

vrijwillige adviseurs van SWO. De 

cliënt blijft te allen tijde 

verantwoordelijk voor het voeren van 

de administratie, de vrijwilliger 

ondersteunt alleen. De werkzaamheden 

van de vrijwilliger bij een cliënt 

kunnen zijn: post openen en sorteren, 

ordenen van de administratie, uitleg 

geven over inhoud van 

ontvangen brieven en begeleiden bij 

rekeningen betalen . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trends & Ontwikkelingen 

De complexiteit van de vraag van inwoners blijft aanwezig. Hierdoor zijn de eisen, die 

gesteld worden aan de expertise van de vrijwillige adviseurs, onverminderd hoog. Door 

uitbreiding van professionele uren, is meer begeleiding beschikbaar.  

Er moet blijvend gezocht worden naar nieuwe adviseurs. Tevens moet er (bij)geschoold 

worden met vooral aandacht voor nieuwe doelgroepen, zoals mensen met een 

verslavingsproblematiek en mensen met een verstandelijke beperking. Samenwerking met de 

organisaties die de bovengenoemde doelgroepen begeleiden is van belang, een 

gezamenlijke aanpak richting cliënt is noodzakelijk voor een succesvolle aanpak.   

 

Prestatie-eenheden 

Nieuwe aanmeldingen: 25 

Totaal aan casussen: 40 

Aantal adviseurs: 15  

 

Kwaliteitsaspecten 

Elke adviseur wordt opgeleid en 

getraind i.s.m. de budgetcoaches van 

Surplus. De adviseurs worden ingezet 

op basis van competenties. Als blijkt 

dat er sprake is van schulden dan is 

er overleg met de schuldhulpverlener 

van Surplus en wordt er gekeken wie de 

begeleiding van de cliënt gaat 

uitvoeren.   
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55 uur

44 uur

3 uur

190 uur

40 uur

87 uur

Urenverdeling Informatie

Activiteitengids

Helpdesk

Sociale kaart

SWO-pagina

Voorlichtingsbijeenk
omsten
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Middelen 

 289 uren inzet door professionals 

 1408 uren inzet door kantoorvrijwilligers 

 

 

 

 

  

Doelstelling 

Als welzijnsorganisatie is het voor SWO 

van belang om zichtbaar te zijn in de 

samenleving. Daarmee wordt het voor 

inwoners duidelijk waar SWO voor staat. 

De professionalisering krijgt ook haar 

weerslag in de wijze van communiceren en 

infomeren van onze doelgroepen. Daarbij 

streeft SWO ernaar om laagdrempelig 

gerichte hulp of informatie te 

verstrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

 

 

Werkplan 2018 

Informatie / Communicatie 

 

Trends & Ontwikkelingen 

 De nieuwe generatie mensen uit de doelgroep van SWO zal meer en meer gebruik 

maken van internet om informatie te verkrijgen of contact te zoeken met onze 

organisatie. 

 SWO verwacht steeds meer aanvragen per telefoon als gevolg van toename van het 

aantal cliënten bij de andere producten. Aandachtspunt blijft dat er geen 

onnodige zaken worden overgenomen van de cliënt. Zelfredzaamheid en 

samenredzaamheid worden gestimuleerd door inzet van sociale netwerken. 

 De activiteitengids zal worden uitgebreid met activiteiten voor mensen met een 

beperking. Er wordt tevens overleg gepleegd met WWZ Drimmelen voor het 

samenvoegen van de WWZ-wijzer met de activiteitengids. 

 
Prestatie-eenheden  
 Aantal voorlichtingsbijeenkomsten: 4 (met uitzondering van mantelzorg en 

dementie) 

 De SWO-pagina in ‘t Carillon verschijnt 2-wekelijks en 25 keer per jaar in een 

oplage van 13.500 exemplaren. 

 De activiteitengids verschijnt 1 keer in een oplage van 1000 stuks. Er zijn 250 

vaste abonnees. 

 Aantal telefonische vragen: 2700     

 Elektronische nieuwsbrief: 4 

 Website: 5000 bezoekers 

Kwaliteitsaspecten 

SWO waakt ervoor om juiste, volledige, 

toegankelijke en actuele informatie te 

verstrekken.  

SWO zorgt voor een goede bereikbaarheid. 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

SWO gebruikt diverse communicatie-

instrumenten om de doelgroepen te 

bereiken: 

 Krant (dag- en weekbladen) 

 Buitenmedia (affiches, banners e.d.) 

 Radio en televisie (lokale omroepen) 

 Tijdschriften (o.a. activiteitengids) 

 E-mail en brieven, (uitnodigingen) 

 Social Media (website SWO, twitter, 

facebook) 

 

Daarnaast verzorgt SWO ook: 

 Informatiebijeenkomsten, workshops en 

trainingen 

 Rapportages 

 Onderzoek (evaluatie 

clienttevredenheid/behoefte) 

 

 

 

 

 

 

1.495 1.650 1.750
2.000

2.500 2.600 2.600 2.700

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aantal telefonische 

hulpvragen 
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88 uur

216 uur

537 uur

257 uur

Urenverdeling Activering en Ondersteuning

Klussendienst

SIL

Sociaal Culturele
Activiteiten



16 

 

Middelen 

Professionele inzet van 250 uur op jaarbasis. 

 

 

 

 

 

  

Werkplan 2018 
Ontmoeting 

 
Doelstelling 

Het hebben van een zinvolle tijdsbesteding 

wordt als zeer belangrijk ervaren, want het 

draagt ertoe bij dat mensen actief blijven. 

SWO wilt mensen met elkaar in contact brengen 

en kunnen laten participeren aan de 

maatschappij. Ondersteuning vinden bij elkaar 

om het netwerk te vergroten en versterken en 

zelfredzaamheid van de inwoner te stimuleren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

SWO brengt mensen met elkaar in contact in 

gemeenschapshuizen en tijdens activiteiten. 

Hierdoor kan men het sociaal netwerk in stand 

houden en uitbreiden. SWO richt zich vooral 

op mensen met een ondersteuningsvraag, maar 

door de activiteiten te organiseren voor 

iedereen wordt niemand in een 

uitzonderingspositie geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trends & Ontwikkelingen 

“Iedereen moet mee kunnen (blijven) doen”. Daar waar in het verleden vooral 

vitale mensen aan de activiteiten van SWO deelnamen zijn er nu steeds vaker 

deelnemers die enige ondersteuning nodig hebben om te kunnen participeren. Dit 

vraagt meer en andere inzet van de vrijwilligers. Voor de toekomst blijft het de 

uitdaging om de huidige deelnemers die om gezondheidsredenen dreigen af te haken 

die ondersteuning te bieden, zodat deelname gewaarborgd blijft. Er kan dan 

gedacht worden aan het regelen van vervoer, extra begeleiding, speciaal 

spelmateriaal enz. Dit zal vragen om maatwerk. Het vraagt tevens om scholing van 

de vrijwilligers. Het zal vragen om begrip en ondersteuning van de deelnemers 

naar elkaar toe. Wellicht is ook aanpassing van het huidige activiteitenaanbod 

nodig. In 2018 zullen de activiteiten die plaats vinden in Den Domp verplaatst 

worden naar de nieuw te bouwen Ganshoek. Vanaf 2015 vinden er al voorbereidende 

gesprekken plaats om de overgang van activiteiten en vrijwilligers naar de 

nieuwe accommodatie in goede banen te leiden.   

 
 
Prestatie-eenheden 

Er zijn 7 eetpunten actief in Drimmelen, SWO is betrokken bij eetpunt Wagenberg 

en eetpunt Kloosterhof in Made.  Eetpunt Wagenberg heeft gemiddeld 30 

deelnemers  en eetpunt Kloosterhof heeft gemiddeld 30 deelnemers.   

2 vrijwilligersgroepen, namelijk activiteiten comissie Lage Zwaluwe en 

beheergroep Plexat 

 

Kwaliteitsaspecten 

Via de activiteitengids en andere 

communicatie kanalen wordt publiciteit 

gegeven aan alle activiteiten die ontmoeting 

bevorderen. SWO probeert de activiteiten 

zoveel mogelijk betaalbaar en laagdrempelig 

te houden.  
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Middelen 

- Aantal vrijwilligers actief voor activering en ondersteuning: 102  

- SWO huurt 5 locaties voor sociaal culturele activiteiten zoals handwerken, 

sjoelen, biljart, kaarten en toneel 

- Aantal uren ingezet door professionals: 250 uur  

 

 

 

 

 

   

Werkplan 2018 
Beheerdersgroepen/gemeenschapshuizen 

 

Doelstelling 

Het hebben van een zinvolle 

tijdsbesteding wordt als zeer 

belangrijk ervaren, want het draagt 

ertoe bij dat mensen:  

- Actief blijven  

- Hun sociaal netwerk in stand houden 

dan we 

    uitbreiden  

- Maatschappelijk participeren SWO 

richt zich vooral  

   op de kwetsbare  groepen, maar door 

de activiteiten 

   te organiseren voor iedereen worden 

de kwetsbare  

   mensen niet in een 

uitzonderingspositie geplaatst.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

SWO organiseert sociaal culturele 

activiteiten en 

ontmoetingsactiviteiten. Hiervoor huurt 

SWO ruimte in gemeenschapshuizen in de 

diverse kernen.  De uitvoering van 

activiteiten, georganiseerd onder de 

vlag van SWO, worden altijd door 

vrijwilligers uitgevoerd.  Afstemming 

vindt plaats met activiteiten-

commissies. Op dit moment bestaan er 2 

activiteitencommissies (Lage Zwaluwe & 

Wagenberg). Zij signaleren aan SWO 

behoeftes en leemtes. Deze commissies 

worden door SWO begeleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trends & Ontwikkelingen 

 

Vernieuwing van het huidige activiteitenaanbod. Er wordt aanbod ontwikkelt op 

gemeentelijk niveau m.b.t. specifieke vragen van bewoners. 

Prestatie-eenheden 

Er zijn 9 gemeenschapshuizen in de gemeente Drimmelen: 

            

Made: de Kloosterhof, de Mayboom, de Patrijspoort    50 Vrijwilligers 

                  200 Deelnemers 

 

Wagenberg: Plexat                        15 Vrijwilligers 

                  100 Deelnemers 

Terheijden: de Cour           8 Vrijwilligers 

 

                  100 Deelnemers 

Lage Zwaluwe: Den Domp, de Ganshoek       15 Vrijwilligers 

 

                120 Deelnemers 

Hooge Zwaluwe: Zonzeel en Pluspunt        10 Vrijwilligers 

           40 Deelnemers  

 

Drimmelen: Dorpshuys.            5 Vrijwilligers 

     25 Deelnemers  

 

     

 

 

 

Kwaliteitsaspecten 

Via de activiteitengids en andere 

communicatie-kanalen wordt publiciteit 

gegeven aan alle activiteiten die 

ontmoeting bevorderen. SWO probeert de 

activiteiten zoveel mogelijk betaalbaar 

en laagdrempelig te houden.  
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Middelen 

225 vrijwilligers  

400 uur professionele ondersteuning 

 

 

 

 

  

Werkplan 2018 
Vrijwilligers (begeleiding)  

 

Doelstelling 

Vrijwilligerswerk is het werk dat 

onverplicht en onbetaald wordt 

verricht ten behoeve van anderen 

of de samenleving in enig 

georganiseerd verband en met enige 

regelmaat. Door het aanbieden van 

vrijwilligerswerk bij SWO worden 

inwoners, in het bijzonder mensen 

zonder baan en (jongere) ouderen, 

gemotiveerd om actief te blijven. 

Dit biedt een zinvolle 

tijdsbesteding en voorkomt 

risico’s bij het ouder worden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

 

Uitvoering/werkwijze 

Vrijwilligerswerk heeft een 

brugfunctie tussen cliënten en 

mensen uit de samenleving. Deze 

brugfunctie bevordert contacten op 

een gezonde basis 

(vermaatschappelijking van de 

zorg). Vrijwilligerswerk kan een 

aanvulling zijn op professioneel 

werk en kan voorkomen dat bepaalde 

werkzaamheden onnodig worden 

geprofessionaliseerd. Door middel 

van het vrijwilligerswerk kan 

naast het reguliere aanbod extra 

service worden geboden aan de 

cliënten. Daarnaast wil SWO 

vrijwilligers de mogelijkheid 

bieden deel te nemen aan de 

maatschappij door middel van: 

-Het aanbieden van sociale 

contacten. 

-Onderdeel te worden van een groep 

   vrijwilligers. 

-Vrije tijd zinvol en met plezier 

door te brengen. 

- Een bijdrage te leveren aan de 

persoonlijke  

   ontwikkeling van vrijwilligers.   

 

Trends & Ontwikkelingen 

In 2016 heeft SWO het Goed Geregeld-keurmerk mogen ontvangen. Dat wordt door het NOV 

(Vereniging Nederlands Organisaties Vrijwilligerswerk) verstrekt. Hiermee is invulling 

gegeven aan het formuleren van een goed en gedegen vrijwilligersbeleid. SWO krijgt ook 

steeds meer vrijwilligers die ondersteunend zijn aan de coördinatoren op het gebied van 

bemiddelen, begeleiden en organiseren. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en daardoor 

kan SWO ook meer vrijwilligers goed begeleiden en aansturen.  Door het verder invulling 

geven aan het vrijwilligerspanel in 2017, worden vrijwilligers meer betrokken bij SWO. 

Zij denken en praten mee over relevante thema’s die zowel SWO en de vrijwilligers 

aanreiken.   

Er vindt een verschuiving plaats in de leeftijdscategorie van  de cliënten. Het doel is 

om hierin aan te sluiten bij de cliënt en ook vrijwilligers in een andere 

leeftijdscategorie aan te spreken.  

 

Prestatie-eenheden 

-Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers: 100 personen 

-Werving en herplaatsing van (project)vrijwilligers: Personen 

-Deelnemen aan de door het VIP georganiseerde vrijwilligersmarkt 

Kwaliteitsaspecten 

De vrijwilligers worden zorgvuldig begeleid met aandacht voor de ontwikkeling van 

ieders kwaliteiten. Het werven van nieuwe vrijwilligers is een continue proces. SWO 

zorgt dat de vrijwilligers goed en relevant geïnformeerd worden. Vrijwilligers zijn via 

de gemeente collectief verzekerd en ontvangen, daar waar nodig, een passende 

onkostenvergoeding. Bij het (re)organiseren van activiteiten waar veel vrijwilligers 

bij betrokken zijn, wordt zorgvuldig omgegaan met de belangen van die vrijwilligers. 

Dit vergt een (pro)actief communicatietraject.  
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Middelen 

Professionele inzet van   60  per jaar 

Vrijwillige coördinator   100  per jaar 

Vrijwilligers           150 per jaar 

 

 

 

  

Werkplan 2018 
Klussendienst  

 

Doelstelling 

De Klussendienst heeft als doel ouderen, 

mensen met een WMO of AWBZ indicatie en 

mensen met een smalle beurs die geen 

beroep kunnen doen op hun netwerk te 

helpen met hun dagelijkse klusjes. De 

Klussendienst verricht kleine klussen in 

en rondom het huis. Daarnaast kan de 

Klussendienst eenmalig klein 

tuinonderhoud verrichten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

Klussen worden aangemeld en vervolgens op 

inhoud beoordeeld door de vrijwillige 

coördinator van de Klussendienst. Bij een 

positieve honorering wordt de klus 

volgens afspraak met de cliënt 

uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trends & Ontwikkelingen 

De vraag naar een vrijwilliger voor tuinonderhoud blijft groot. Er moet blijvend 

naar vrijwilligers gezocht worden om in kunnen te spelen op alle verschillende 

soorten klusjes die tuinonderhoud verwezen naar de lokale hoveniers. Aangezien 

dit niet voor alle mensen financieel haalbaar is willen we onderzoeken of een 

samenwerking met vrijwilligers van bv. de volkstuinen een optie is. Ook vragen op 

het gebied van elektronica komen steeds vaker voor. We verwachten dat de vraag 

zal toenemen als het digisterker maken van senioren vanuit Wonen met Gemak 

gepromoot gaat worden. SWO doet onderzoek naar de resultaten van een ‘repair 

cafe/service’ in verschillende gemeentes, met als doel te inventariseren of deze 

service ook geschikt zou zijn voor de Gemeente Drimmelen.  

 De klussendienst werkt vraaggericht. Is er voor een bepaalde klus geen 

vrijwilliger voorhanden dan gaat SWO opzoek naar een vrijwilliger of verwijst 

SWO ze naar een professionele organisatie.  

 

Prestatie-eenheden 

10 vrijwilligers 

3 bijeenkomsten met de vrijwilligers  

60 klussen per jaar  

Kwaliteitsaspecten 

SWO vervult een coördinerende rol en 

heeft regelmatig overleg met de 

vrijwilligers van de Klussendienst. De 

klussers krijgen een vergoeding voor het 

gebruik van eigen gereedschap, maar 

hebben ook de beschikking over 

gereedschap wat bij de start van het 

project is aangeschaft.  
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Middelen 

150 uur professionele inzet 
 200  uur inzet vrijwillige coördinator 

    

 

 

 

  

Werkplan 2018 
Samen Is Leuker (SIL) 

 

Doelstelling 

Mensen met dezelfde wensen en 

interesse bij elkaar brengen om zo het 

netwerk van de mensen die daar 

behoefte aan hebben te vergroten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

Alle inwoners uit de gemeente Drimmelen 

boven de 18 jaar kunnen gebruik maken 

van SIL. Op de website van SIL kan men 

zich aanmelden en een oproep plaatsen 

of reageren op een oproep. Wanneer men 

niet de mogelijkheid heeft dit zelf te 

doen, wordt de oproep vanuit SWO 

doorgestuurd naar de coördinator van 

SIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trends & Ontwikkelingen 

Er zijn al vele mogelijkheden voor senioren om vriendschappen aan te gaan, via 

websites en organisaties. Daar maken al veel mensen gebruik van. SWO wil de groep 

bereiken die vooral contacten binnen gemeentegrenzen zoeken en niet actief zijn op 

internet.  

Prestatie-eenheden 

2 keer in het jaar wordt er een SIL dag georganiseerd, waarin (alle) deelnemers bij 

elkaar komen om kennis te maken en gegevens uit te wisselen. 

20 oproepen en reacties bemiddelen.  

 

Kwaliteitsaspecten 

SWO begeleidt de vrijwilligers die SIL 

uitvoeren. De website wordt bijgehouden 

door de coördinator en er wordt 

bemiddeld tussen de personen die de 

oproep plaatsen en degene die er op 

reageren. Hierna trekt SIL zich terug 

en is verder contract de 

verantwoordelijkheid van beide 

deelnemers.  
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1154 uur

149 uur

120 uur
382 uur

37 uur

1038 uur

Urenverdeling Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp

Algemeen Mantelzorg

Alzheimercafe

Dag van de mantelzorg

Mantelzorgwaardering

Jonge mantelzorgers

Zorgvrijwilligers
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Middelen 

Het team is uitgebreid met een vrijwillige mantelzorg consulente en een 

professionele coördinator.  

Door goed intern overleg en samenwerking tussen de verschillende 

disciplines van SWO zoals; VIP, cliëntondersteuners, mantelzorg en 

huishoudelijk hulp ontstaat synergie.  

Meer en beter geschoolde vrijwilligers die ook ter ondersteuning zijn van 

de beroepskrachten. 

 

 

 

   
Werkplan 2018 
Steunpunt Mantelzorg  

 

Doelstelling 

Het vinden van mensen die mantelzorg verlenen. 

Het versterken van de positie van mantelzorgers. 

Het verbinden van zorgvragers, formele en 

informele zorgverleners en (zorg)organisaties.                                           

Het verlichten van mantelzorgers door hen op 

maat te ondersteunen. Uitgangspunt hierbij is 

dat mantelzorgers het best tot hun recht komen 

als zij op eigen wijze kunnen zorgen. Dit 

betekent dat zij de zorg moeten kunnen inpassen 

in hun leven, zonder zichzelf, hun werk en hun 

gezin tekort te doen. Op die manier kunnen zij 

de zorg beter, langer en gezonder volhouden. 

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

 Mantelzorgondersteuning bestaat o.a. uit het 

laagdrempelig en persoonlijk ondersteunen, 

stimuleren en initiëren van activiteiten, 

lotgenotencontact.  

 Bekendheid geven aan mantelzorg- 

ondersteuning en hulpverlenings- 

mogelijkheden.  

 Vraagbaak voor en samenwerking met 

professionele zorgverleners en vrijwilligers. 

 Het aanbieden van ondersteuning voor de 

verschillende doelgroepen: werkende 

mantelzorgers, jonge mantelzorgers, 

mantelzorgers van GGZ cliënten en cliënten 

met dementie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trends & Ontwikkelingen 

De vraag naar mantelzorg blijft de komende jaren toenemen door de 

vergrijzing, dementie, de verkleining van gezinnen, toenemende 

arbeidsparticipatie, toename van chronische aandoeningen en inkrimping van 

professionele zorg. Zonder mantelzorg moeten veel meer mensen een beroep 

doen op professionele zorg. Van de zorg in de thuissituatie wordt 75% 

gegeven door mantelzorgers. Zij wachten vaak lang met het inschakelen van 

hulp waardoor zij overbelast raken.  

Door de inzet van een extra coördinator, kunnen we meer mantelzorgers 

ondersteunen en een programma aanbieden waaronder een mantelzorg café.  

Door onderzoek van een stagiaire is er een ondersteuningsaanbod voor jonge 

mantelzorgers, wat geïmplementeerd gaat worden. 

SWO is steeds meer een expertisecentrum voor mantelzorgers, vrijwilligers 

en professionals.  

Door intensivering van regionale contacten vindt uitwisseling en 

versterking plaats. 

Prestatie-eenheden  

 
 

Kwaliteitsaspecten 

SWO is aangesloten bij MEZZO om op te hoogte te 

blijven van de ontwikkelingen op 

mantelzorggebied en vrijwillige thuishulp.  

Het steunpunt werkt vanuit de visie van het  

vastgestelde mantelzorgbeleid.  
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Middelen 

Om vrijwilligers te werven maken we o.a. gebruik van de vacature bank van het VIP, 

samenwerking met Avans Hogeschool, via netwerkpartners zoals thuiszorg en Zonnebloem. 

Het aanbieden van cursussen trekt nieuwe vrijwilligers aan. Tevens stellen we deze 

cursussen open voor vrijwilligers van andere organisaties in de gemeente Drimmelen.  

We maken  gebruik van de Vrijwilligers Academie Drimmelen.  

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de vacaturebank van het VIP 

 

 

 

  

Werkplan 2018 
Zorgvrijwilligers  

 

 Doelstelling 

Zorgvrijwilligers dragen eraan bij 

dat hun cliënten: minder eenzaam 

zijn, zich fysiek en mentaal beter 

voelen, langer thuis kunnen blijven 

wonen, een groter sociaal netwerk 

krijgen en mee kunnen blijven doen 

aan de samenleving en indien 

mogelijk minder vaak een beroep 

hoeven doen op professionals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

Stimuleren: inspelen op motieven 

van (toekomstige) vrijwilligers om 

zich in te zetten voor de 

samenleving. 

Makelen: het optimaal matchen van 

vraag en aanbod, maatwerk leveren. 

Ondersteunen: afstemmen en 

verbinden tussen vrijwilligers en 

beroepskrachten. 

Deskundigheidsbevordering. 

Continueren: het zorgdragen voor 

evaluatie en waardering van 

vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trends & Ontwikkelingen 

Er is een stijgende vraag naar (geschoolde)vrijwillige inzet, gezien de groei van het 

aantal (potentiele) hulpvragers en afkalvende zorgvoorzieningen. SWO wil aan deze vraag 

voldoen, door zowel te zorgen voor voldoende vrijwilligers als voor een goede kwaliteit 

van deze hulp. Er is een spanningsveld tussen voldoen aan de vraag en recht doen aan wat 

goed is voor de cliënt en de vrijwilliger.  

Vrijwilligers worden getraind voor het goed omgaan met dementie (samen-dementie-

vriendelijk). 

De kern van vrijwilligerswerk is dat de vrijwilliger hier zelf voor kiest en het werk 

doet, dat bij hem/haar past. Het is belangrijk dat vrijwilligers hun grenzen aangeven. 

Vrijwilligers hebben steeds meer hun eigen agenda en om hen te behouden voor 

vrijwilligerswerk is maatwerk nodig. Door de aantrekkende arbeidsmarkt vinden 

vrijwilligers ook weer de weg naar betaald werk.  

Gekeken wordt of er gewerkt kan worden met een pool van oproepvrijwilligers voor 
kortdurende of eenmalige hulpvragen, tijdelijk inzetbare vrijwilligers (zoals 

studenten). Waar het niet mogelijk is vrijwilligers in te zetten in weekend of avonduren 

of bij dagelijkse inzet, willen we de mogelijkheden van betaalde inzet bekijken. Door 
hun contact met cliënten kunnen zij in een vroeg stadium signaleren en meedenken en 

betrokken worden bij intercollegiaal cliëntoverleg. Om mantelzorgers beter te 
begeleiden in hun taak, leiden we mantelzorgcoaches op.  

 

 
Prestatie-eenheden 
We streven er naar om de groep van 65 zorgvrijwilligers te behouden en uit te breiden en 

de vrijwilligers in te zetten op de specialisatie die hun voorkeur heeft en waar nodig 

worden zij geschoold.  

Inzet zorgvrijwilligers voor gezelschap, coaching en ondersteuning bij cliënten met: 

Psychiatrische problematiek (maatjes) 

Eenzaamheid of klein netwerk (netwerkcoaches) 

Dementie, overbelaste mantelzorgers, met niet aangeboren hersenletsel,  chronische 

ziekte, huiselijk geweld, verstoorde rouw, verstandelijke beperking. En praktische 

Kwaliteitsaspecten 

De zorgvrijwilligers worden door 

een coördinator begeleid en 

gecoacht voor en tijdens de 

hulpverlening. Er is aandacht voor 

scholing. Het goed geregeld 

keurmerk voor het 

vrijwilligersbeleid van SWO is 

reeds vanaf 2016 van kracht. 
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983 uur

Urenverdeling Sociaal Makelaar

Algemeen Sociaal Makelaar
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Middelen 

Voor het sociaal makelaarschap, de begeleiding van cliënten en 

vrijwilligers zijn middelen beschikbaar.  

Door goed intern overleg en samenwerking tussen de verschillende 

disciplines van SWO, VIP, cliëntondersteuners, mantelzorg en huishoudelijke 

hulp ontstaat synergie.  

 

 

 

 

  

Werkplan 2018 

Sociaal makelaar  

 

Doelstelling 

De sociaal makelaar ondersteunt en/of bevordert 

de zelfredzaamheid van kwetsbare eenzame mensen 

bij wie vaak sprake is van meerdere problemen. 

De sociaal makelaar zoekt steeds naar manieren 

om kwetsbare inwoners met elkaar te verbinden. 

Maakt cliënten bewust van eigen mogelijkheden 

en verantwoordelijkheid, begeleidt mensen om 

(weer) actief deel te nemen aan de 

maatschappij. Stimuleert het ondernemen van 

activiteiten en sociaal contact of het doen van 

vrijwilligerswerk. Daar waar professionele zorg 

nog niet begonnen is of eindigt, kunnen 

vrijwilligers (tijdelijk) ingezet worden ter 

ondersteuning van het proces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

De sociaal makelaar zet in op:  

 Individuele coaching 

 Een team van netwerkcoaches begeleiden bij 

hun inzet bij cliënten 

 Werven, begeleiden en geven van 

deskundigheidsbevordering van 

vrijwilligers/buddy’s/netwerkcoaches  

 Intercollegiaal overleg 

 Deelname dorpsteam 

In de functie van dorpsmanager is de sociaal 

makelaar betrokken bij dorpsgericht werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trends & Ontwikkelingen 

 Het aantal cliënten blijft toenemen, opvallend is dat veel hulpvragers 

blijvend aandacht behoeven. Voor de begeleiding van de ingezette 

vrijwilliger(s) of de cliënt stelt weer een nieuwe hulpvraag. Tevens 

blijkt dat cliënten van wie het dossier gesloten is, terugkomen met een 

nieuwe hulpvraag.  

 Het vinden en binden van vrijwilligers die aansluiten op de vraag van 

cliënten is een uitdaging. 

 De samenwerking met netwerkpartners wordt intensiever door deel te nemen 

aan MDO’s en dorpsteam. Er zijn betere afspraken gemaakt over het 

aanvragen en begeleiden van vrijwilligers. 

SWO zal duidelijk moeten blijven maken dat er grenzen zijn aan 

vrijwilligerswerk en dat er ook voor professionals de taak blijft om in 

eerste instantie het netwerk van cliënten in kaart te brengen. 

 Als vervolg op groepsactiviteiten zoals de cursus Nooit meer Alleen en 

Creatief Ontmoeten wordt gezocht naar een vorm om mensen structureel in 

groepsverband bij elkaar te brengen. Mensen hebben direct meer contacten 

en er zijn minder vrijwilligers nodig. 

 Door samenwerking met de Linda Foundation, kunnen jaarlijks 5 gezinnen 

ondersteund worden met een cadeaupakket. Cliënten worden in overleg met 

Surplus Schuldsanering voorgedragen. 

 Cliënten worden waar mogelijk begeleid naar dagbestedingsactiviteiten 

georganiseerd door coördinator dorpsgerichte activiteiten.  

Prestatie-eenheden 

 

Kwaliteitsaspecten 

Beroepskrachten  van SWO zorgen voor kwaliteit 

en professionele uitvoering van een 

laagdrempelig sociaal makelaarschap.  

Professionals hebben een opleiding genoten  

(SoNeStra)  en netwerkcoaching om adequaat in 

te kunnen spelen op complexe hulpvragen. 

 

 

 

 

Aantal dossiers in 

behandeling 
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813 uur

280 uur

166 uur

Urenverdeling Vrijwilligers Informatiepunt

Algemeen VIP

Vacaturebank

Vrijwilligersacademie
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Middelen 

8 uur professionele inzet voor bemiddeling en alle activiteiten hiervoor 

2 uur professionele inzet voor re-integratie uitkeringsgerechtigden gemeente 

Drimmelen 

Indien aanwezig: vrijwillige ondersteuning 

 

 

 

   
Werkplan 2018 
VIP Bemiddeling 

 
Doelstelling 

Vrijwilligers zijn het cement van de 

samenleving en zijn hierdoor van groot 

belang voor de gemeente Drimmelen. Een 

vrijwilliger op de juiste plek is 

hiervoor de basis. Het doel van VIP is om 

de match van vraag en aanbod zo optimaal 

mogelijk te maken. Omdat iedereen iets 

kan betekenen, kan er voor iedereen een 

passende plek gevonden worden. Zowel voor 

degene met volop competenties en voor 

degene die door een of meerdere 

beperkingen een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt  heeft. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

VIP faciliteert mensen die zelfstandig 

naar vrijwilligerswerk kunnen zoeken door 

vacatures zichtbaar te maken op de 

website, in de plaatselijke kranten, bij 

Omroep Drimmelen en het organiseren van 

de vrijwilligersmarkt. Mensen die een 

‘loopbaan’ gesprek of loopbaanbegeleiding 

willen helpt VIP bij de persoonlijke 

zoektocht en bij het actief meedenken 

naar een best passende match. Indien 

nodig is VIP voor hen kwartiermaker en 

begeleider. Bijvoorbeeld door het re-

integratieproject in samenwerking met de 

gemeente Drimmelen voor mensen met een 

uitkering.  

 

 

 

 

 

 

 

Trends & Ontwikkelingen 

Er verandert veel op het gebied van bemiddeling van vrijwilligers. Er zijn online 

platforms waar vraag en aanbod van vrijwilligers zelf gematcht worden. De gemeente 

Drimmelen en SWO kiezen hier niet voor, omdat we steeds weer merken dat door de 

persoonlijke aandacht mensen een andere (lees: ook beter en passendere) keuze 

maken. Dit betreft de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en de 

opgeleide mensen met veel competenties. Zij allen zoeken juist naar die ene plek 

waar hun passie en competenties het beste tot zijn recht komen. 

Een andere trend is het groeien naar een inclusieve samenleving. Ook mensen met een 

beperking willen meedoen. Door te zoeken naar wat mensen kunnen is voor iedereen 

een plekje te vinden of te maken. Een aparte groep hierin zijn de mensen met een 

uitkering die een tegenprestatie moeten leveren. Zij vragen soms extra begeleiding 

in het motiveren en zoeken naar een passende vrijwilligerswerkplek.  

Vrijwilligers zijn aan het veranderen, zij willen steeds vaker tijdelijke en korte 

klussen doen die past op dat moment in hun leven. Organisaties moeten zich bezinnen 

op het zoeken naar andere vormen van vrijwillige inzet.  

Vrijwilligers worden steeds vaker gevraagd mee te denken en mee te werken aan 

andere taken zoals coördinator, coach, PR en communicatie en nemen delen van taken 

van de beroepskrachten over. In samengestelde netwerken in zorg en welzijn zie je 

steeds vaker gemixte groepen van beroepskrachten en vrijwilligers die met en naast 

elkaar werken.  

 

Prestatie-eenheden 

VIP heeft een actuele website waar vacatures te vinden zijn en 1 x per twee weken 

vacatures in ‘t Carillon, Rondom de Toren, een directe lijn met de kabelkrant van 

Omroep Drimmelen en raamvacatures. Jaarlijks is er een vrijwilligersmarkt.  

Jaarlijks 75 tot 100 bemiddelingen en 30 persoonlijke trajecten. Betrokken bij 

vrijwilligerswerk voor de statushouders. 

Een deel van de potentiële vrijwilliger vindt, mits er voldoende informatie 

beschikbaar is, zelf zijn weg.   

Kwaliteitsaspecten 

Om de kwaliteit te bewaken is het nodig 

om op vraag- en aanbodzijde actief te 

zijn. Controle op inhoud en tekst van de 

vacatures van organisaties. Zo ook het 

begeleiden van mensen bij hun wensen en 

mogelijkheden. De vrijwilligersacademie 

kan hier een rol in spelen door zowel de 

vrijwilliger en de organisatie te scholen 

op vragen die ze hierover hebben. 
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Middelen 

6 uur per week professionele ondersteuning  

 

 

 

 

  

Werkplan 2018 
VIP advies 

Doelstelling 

Vrijwilligerswerk neemt een bijzonder 

plaats in de gemeente in. De 

organisaties die met vrijwilligers 

werken hebben de taak om beleid en 

uitvoering vorm en inhoud te geven. 

Dit gaat niet altijd gemakkelijk, 

vrijwilligerswerk kent zijn eigen 

thema’s en manier van werken. Het 

meedenken, adviseren en ondersteunen 

van organisaties komt ten goede aan 

het vrijwilligerswerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

Uitvoering/werkwijze 

Adviseren doet VIP op vragen van de 

organisaties én pro actief. De 

landelijke en lokale ontwikkelingen 

die van belang zijn voor 

vrijwilligerswerk worden door VIP 

gedeeld, onder meer in de nieuwsbrief 

en door documentatie op de website. 

Ook worden organisaties ondersteund 

bij de actuele thema’s en knelpunten. 

Door cursussen te geven kunnen 

organisaties zich verdiepen in de 

thema’s over beleid, werving en 

begeleiding van vrijwilligers. Door 

kennis te ontsluiten kunnen 

organisaties zich verbeteren, wat ten 

goede komt aan het vrijwilligerswerk. 

 

 

 

 

 

 

 

Trends & Ontwikkelingen 

Het vrijwilligerswerk is erg in beweging; voor steeds meer taken wordt er door de 

overheid op gerekend dat vrijwilligers zich hiervoor inzetten. Consequenties hiervan 

zijn dat er meer en complexere vragen komen te liggen bij burgers en vrijwilligers. 

Vrijwilligers gaan delen van taken doen die eerder door beroepskrachten werden gedaan 

en hebben meer deskundigheid nodig. Ook heeft dit consequenties voor het besturen van 

organisaties en voor het begeleiden van vrijwilligers.  

Door extra te investeren op ondersteuning, en er te zijn wanneer het even wat minder 

gaat bij een organisatie, voorkom je dat de continuïteit in gevaar komt. De 

veranderende samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers heeft aandacht 

nodig. De leeftijd van de gemiddelde vrijwilliger is 65+. Het is van belang pro 

actief organisaties te adviseren en te ondersteunen bij de kanteling in het zoeken 

naar en werken met jongere vrijwilligers.  

VIP adviseert en ondersteunt de VAD (vrijwilligersacademie), een plek voor de nodige 

deskundigheidsbevordering van zowel vrijwilligers en organisaties.  

Prestatie-eenheden 

Nieuwsbrieven:  8 per jaar 

Cursussen voor organisaties: 3 per jaar 

Op maat geven van ondersteuning en advies aan organisaties: varieert van een eenmalig 

Adviesgesprek tot een intensiever traject: 7 per jaar   

Bijeenkomst vrijwilligerspanel: 4 tot 5 per jaar  

Bijwonen VAD vergaderingen + doen van uitvoerende werkzaamheden indien nodig 

Kwaliteitsaspecten 

Door organisaties te adviseren en te 

ondersteunen zal de kwaliteit en 

duurzaamheid van deze organisaties 

toenemen. De website van VIP is een 

belangrijk middel om kennis door te 

geven. VIP investeert op de 

toegankelijkheid, zichtbaarheid en 

duidelijkheid van de website.  
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12 uur

2127 uur

1251 uur

Urenverdeling Huishoudelijke hulp
Algemeen Alfahulp

Alfahulp
administratie
Alfahulp
bemiddeling
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Middelen 

 1,9 FTE 

 Gemiddeld 130 huishoudelijke hulpen 

 

 

 

 

 

  

Werkplan 2018 
Huishoudelijke hulp 

 
Doelstelling 

Het organiseren van huishoudelijke hulp 

voor inwoners uit de gemeente Drimmelen. 

Dit gebeurt volgens de regeling 

dienstverlening aan huis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

 

 

 

Uitvoering/werkwijze 

Door persoonlijke bemiddeling van SWO 

worden de cliënt en een passende 

huishoudelijke hulp bij elkaar gebracht. 

Tevens verzorgt SWO de gehele 

administratie bestaande uit:  

- Facturatie aan de cliënt  

- Facturatie aan de gemeente (mits er een 

financiële  

    tegemoetkoming is toegekend aan de 

cliënt)  

- Uitbetaling aan de huishoudelijke 

hulpen.   

- Facturatie aan de portefeuillehouder van 

WLZ 

   geïndiceerde cliënten  (SWO fungeert 

als    

   onderaannemer) 

 

In geval van ziekte of vakantie wordt er 

voor een vervangende hulp gezorgd. SWO 

zorgt via werving dat er voldoende 

gekwalificeerde inzetbare hulpen zijn.  In 

deze constructie (dienstverlener aan huis) 

is de cliënt werkgever van de hulp. Deze 

dienst wordt ingezet als onderdeel van de 

totale dienstverlening van SWO.  

Indien nodig worden ook andere 

welzijnsdiensten aangeboden. Vaak gebeurt 

dit naar aanleiding van signalen die 

afgegeven worden door de huishoudelijke 

hulpen. (vroegsignalering)   

 

 

 

 

 

Prestatie-eenheden 

Volgens de huidige bemiddelingsfee heeft SWO 41700  indicatie-uren per jaar nodig 

voor het bereiken van een ‘break-even point’. Dit komt neer op 270 cliënten met 

gemiddeld 3 uur per week hulp.  

Kwaliteitsaspecten 

SWO voldoet aan de (contractuele) 

kwaliteitseisen van de gemeente Drimmelen. 

Dat betekent onder meer dat kwalitatief 

goede huishoudelijke hulpen worden 

bemiddeld en de administratieve 

handelingen professioneel worden 

uitgevoerd. SWO zorgt voor een goede 

bereikbaarheid en waarborgt de privacy van 

cliënten en hulpen. De klachtenregeling 

van SWO is van toepassing. 

 
 

Trends & Ontwikkelingen 

Ondanks eerdere aannames is het aantal cliënten toegenomen. De algemene 

voorziening heeft hier geen negatief effect op gehad. We merken wel dat 

rechtstreekse facturering aan de cliënt tot meer bewustwording leidt van de 

kosten rondom huishoudelijke hulp.  

 

De verwachting is dat de dienstverlening aan huis regeling wordt verboden. SWO 

overweegt om vanwege deze maatregel  natura leverancier te worden. Uiteraard 

wordt alvorens deze keuze definitief gemaakt wordt een haalbaarheidsonderzoek 

gehouden. 

 

Ook in 2018 blijven we streven naar verdere optimalisatie van onze 

dienstverlening zowel naar onze cliënten, hulpen en de gemeente Drimmelen. 

Speerpunten hierbij zijn: 

 Goede bereikbaarheid (sinds 2016 heeft huishoudelijke hulp een rechtstreeks 

telefoonnummer en een aparte kantoorruimte met ontvangstmogelijkheid) 

 Verdere optimalisatie van de administratie 

 Daar waar nodig andere welzijnsdiensten van SWO inzetten 

 Goede communicatie middels sociale media en de website van huishoudelijke 

hulp 

 
 

174 232 247 265 269 299 316 320 330

jaar 2010 jaar 2011 jaar 2012 jaar 2013 jaar 2014 jaar 2015 jaar 2016 jaar 2017 jaar 2018

Ontwikkeling aantal cliënten
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