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1 Samen met de inwoners en de gemeenten willen we graag een passende naam bedenken voor de nieuwe 
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1. Inleiding 

In een Best Value Procurement (BVP) procedure hebben de BMWE gemeenten2 de uitvoering van het 
sociaal werk (maatschappelijk- en welzijnswerk, jongerenwerk en onafhankelijke 
cliëntondersteuning) gegund aan de Tintengroep. Tintengroep werkt in negen Groningse en Drentse 
gemeenten aan de uitvoering van breed sociaal werk. De werkorganisaties voeren lokaal sociaal werk 
uit, waaronder buurtmaatschappelijk werk, buurtwerk, samenlevingsopbouw, jongerenwerk, 
buurtwerk sport en cliëntondersteuning en werken daarbij samen met vrijwilligers en mantelzorgers. 
De werkorganisaties zetten teams in die gebiedsgericht werken en bestaan uit T-shaped 
professionals. Dat zijn professionals die in staat zijn om over de grenzen van hun eigen vakgebied 
heen te kijken en verbindingen te leggen. Door een combinatie van vakkennis en generalistische 
kennis zijn deze professionals breed inzetbaar. Tinten, de back office, ondersteunt de lokale 
werkorganisaties. Alle kennis die in de werkorganisaties is opgebouwd is ook beschikbaar voor de 
BMWE gemeenten maar wordt niet zonder meer gekopieerd. Dat kan ook niet omdat elke gemeente 
haar eigen karakteristieke kenmerken (‘couleur locale’) heeft. De inzet wordt afgestemd op de 
wensen en behoeften van inwoners van de BMWE gemeenten. We werken met bewezen effectieve 
methodieken, zoals Signs of Safety/Wellbeing, Oplossingsgericht werken, Motiverende 

gespreksvoering, Grip en Glans, ABCD methode, Mission Possible, Gezinscoaching, Casusregie, Rots 
en Water, Kinderhulpverlening, KIES, Welzijn op recept, Samen Oud, Talenttraining en 
Seniorenvoorlichting. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van onze 
sociaal werkers en in de kwaliteit van hun werk.  

Gebiedsgerichte werkwijze 
Om sociaal werk effectief te laten zijn is het een voorwaarde om met en naast de inwoners te 
werken. We werken volgens het principe ‘zichtbaar, laagdrempelig, dichtbij’ en zitten daarmee in de 
haarvaten van de samenleving. Om dit te kunnen bewerkstelligen kiezen we voor gebiedsgericht 
werken. Hierdoor zorgen we dat de sociaal werkers vertrouwde gezichten zijn of worden voor 
inwoners. En, minstens zo belangrijk, de sociaal werkers kennen de inwoners, het gebied, de sociale 
kaart van het gebied en andere organisaties en vrijwilligers in het gebied, waardoor ze op de hoogte 
zijn van wat er speelt bij inwoners en hun directe leefomgeving. 
Daarnaast is het, zeker in de beginfase, van belang om als nieuwe organisatie zo snel mogelijk  
zichtbaar te worden bij de inwoners, zonder dat inwoners het idee krijgen dat alles ineens anders 
gaat worden. Uitgangspunt is daarbij dat we het goede in de BMWE gemeenten willen behouden. 
Dat betekent dat we maximaal ruimte bieden aan het werken met de voor inwoners vertrouwde 
gezichten en zetten we de begeleiding van de bestaande activiteiten, vallend onder de 
basisondersteuning in de BMWE gemeenten, voort. Daarnaast investeren we in 
informatiebijeenkomsten voor inwoners, ’tent-, bakfiets en koffiesessies’ op zichtbare en openbare 
plekken, contacten met sleutelfiguren- en organisaties, schriftelijke communicatiemiddelen en inzet 
van sociale media. Wij werken graag samen met de gemeenten aan een zorgvuldige en tijdige 
communicatie naar de inwoners over de overgang naar een andere uitvoeringsorganisatie. Wij 
zoeken daarnaast contact met de latende partijen om de overdracht soepel te laten verlopen. Wij 
verwachten dat het grootste deel van de huidige professionals ook straks in het gebied werkzaam zal 
zijn. Hiermee is de continuïteit van de werkzaamheden gewaarborgd en blijven de vertrouwde 
gezichten en activiteiten waar mogelijk behouden, zodat de inwoners weinig van de 
organisatieveranderingen merken. 

Krachtige organisatie met bekwame sociaal werkers 
Wij vinden het een eer om onze kennis en ervaring ook in de BMWE gemeenten in te zetten en 
inhoud te geven aan het sociaal werk. We zijn volledig toegerust om in korte tijd een krachtige 
organisatie neer te zetten met bekwame sociaal werkers en teamleider. De teamleider is hiërarchisch 

                                                           
2 Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond en met ingang van 1 januari 2019 gemeente Het Hogeland 
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verantwoordelijk voor de sociaal werkers van de nieuwe organisatie en bewaakt de kwaliteit van 
dienstverlening zoals binnen de Tintengroep gebruikelijk is. De teamleider zorgt voor de verbinding 
tussen de verschillende werksoorten en dienstverlening, is alert op wensen en behoeften en zet 
innovaties ter verbetering in gang. De teamleider is met de directeur samen het aanspreekpunt voor 
het ambtelijk niveau binnen BMWE gemeenten (zie ook hoofdstuk 9: ‘Organisatie’). 
 
Continuïteit van dienstverlening met vertrouwde gezichten en herkenbare activiteiten 
De nieuwe organisatie vergt breed inzetbare professionals, die ingezet kunnen worden voor de 
inwoners van 0-100 jaar. Hiervoor zullen we een zorgvuldige procedure hanteren en gaan we eerst 
onderzoeken of het uitvoerend (agogisch) personeel van de latende partijen voldoet aan de 
functievereisten en de voor de functie benodigde competenties. Dit doen we vanuit het perspectief 
van goed werkgeverschap, continuïteit van dienstverlening, het beperken van frictiekosten en in het 
kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het uitgangspunt hierbij is dat het goede dat 
in de BMWE gemeenten is opgebouwd de basis vormt waarop wij verder gaan. Dat betekent dat we 
de intentie hebben om te werken met de voor inwoners vertrouwde gezichten en de bestaande 
activiteiten, vallend onder de basisondersteuning in de BMWE gemeenten, willen voortzetten. 
Mochten we vanuit de latende partijen onvoldoende personeel kunnen werven dan volgt een open 
sollicitatieprocedure (zie ook hoofdstuk 8: ‘Medewerkers’).  
We zetten ons in om inwoners van 0 tot 100 in de BMWE gemeenten te ondersteunen. Dit doen we 
in nauwe samenwerking met de andere partijen die in de BMWE gemeenten werkzaam zijn en 
onderdeel gaan uitmaken van de integrale teams. In dit plan van aanpak lichten we toe op welke 
wijze we dat gaan doen.  
 

2. Visies BMWE gemeenten en Tintengroep  

De visie op het sociale domein van de Tintengroep sluit aan bij die van de BMWE gemeenten zoals 
begin 2014 in de Startnota 3D BMWE-gemeenten is vastgesteld. Die visie is als volgt omschreven: 
‘Onze maatschappelijke ambitie, het wenkend perspectief, is dat zoveel mogelijk inwoners actief 
participeren. Ieder naar vermogen en op een manier die bij hen past – als vrijwilliger, ouder, buren, 
mantelzorger of professional. Mensen zijn actief op scholen, in de buurt, kerk of werkplaats of bij een 
vereniging of sportclub. Daarbij handelen we in ons doen en laten vanuit de volgende waarden:  
 Gemeenschapszin: Wij hechten eraan dat mensen omzien naar elkaar; 
 Participatie: Wij vinden het van belang dat inwoners deelnemen aan het sociale leven;  
 Samenwerking: Wij werken samen (met inwoners, instellingen, bedrijven) vanuit een 

gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid;  
 Vertrouwen: Wij luisteren naar inwoners en geven ruimte aan professioneel handelen;  
 Gelijkwaardigheid: Maatschappelijke instellingen zien wij als gelijkwaardige 

samenwerkingspartners;  
 Verantwoordelijkheid: Wij vinden dat inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven 

moeten voeren;  
 Toegankelijkheid: De toegang tot hulp is laagdrempelig en daarmee voor iedereen toegankelijk;  
 Keuzevrijheid: Inwoners kunnen zoveel mogelijk kiezen voor hulp die bij hun situatie past.’ 
 
Voor de Tintengroep is het vanzelfsprekend om vanuit deze waarden te werken. De visie van 
Tintengroep op sociaal werk is ontwikkeld op basis van het gedachtegoed van verschillende 
wetenschappers. De drie pijlers van onze visie zijn: zelfwerkzaamheid, positief welbevinden en 
positieve gezondheid.  
 
Zelfwerkzaamheid 
‘Zelfwerkzaamheid’ is een concept van prof. dr. Hans van Ewijk. Het houdt in dat iemand in staat is 
op eigen kracht iets te doen. Dit vermogen komt niet altijd en bij iedereen spontaan tot uiting.  
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Gerichte professionele interventies kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van zelfwerkzaamheid.  
 
Positief welbevinden en positieve gezondheid 
‘Positief welbevinden’, een begrip van dr. Joris Slaets, en ‘positieve gezondheid’, een concept van dr. 
Machteld Huber, vormen samen het uitgangspunt van waaruit wij mensen benaderen. Het betekent 
dat we ons richten op wat iemand plezierig vindt, belangrijk vindt en wat iemand graag zou willen 
(positief welbevinden). Bovendien spreken we hun vermogen aan om met de uitdagingen waar ze 
zich voor gesteld zien om te gaan (positieve gezondheid). We zijn ervan overtuigd dat mensen weten 
wat kwaliteit van leven voor hen betekent. Iedereen kan kwetsbaar zijn en wij willen mensen 
ondersteunen om in die situatie hun mogelijkheden te zien en te ontwikkelen. 

Tintengroep werkt oplossingsgericht, ondernemend, verbindend en professioneel. We kiezen daarbij 
voor een integrale benadering van inwoners, inwonersgroepen en hun vraagstukken. Tinten schoolt 
en begeleidt de sociaal werkers hierin. Wij helpen specialistische zorg uit te stellen of te verminderen 
door te de-medicaliseren en te ontzorgen, maar we kennen onze grenzen: dus we streven naar lichte 
interventies als het kan en doen een warme doorverwijzing als zwaardere inzet nodig is. 

Tintengroep als strategisch netwerkpartner 
Tinten en de lokale werkorganisatie zijn naast opdrachtnemer ook een strategisch partner van de 
gemeente. Dat uit zich in een nauwe samenwerking en toegang tot het netwerk van Tinten. De 
nieuwe werkorganisatie maakt lokale trendanalyses van elk werkgebied en vertaalt de trends naar 
nieuwe initiatieven. De analyses en observaties geven input voor overleg met de gemeente op basis 
waarvan we onze dienstverlening op maat afstemmen. 
Tinten heeft nauwe contacten met gerenommeerde kennisinstituten (NJi, Movisie, Sociaal Werk NL), 
onderzoekers/wetenschappers (prof. dr. J. Slaets, prof. dr. H. van Ewijk, prof. dr. T. van Yperen, dr. 
M. Huber) en opleidingsinstituten (RUG, Hanzehoge-school, NHL). Met medewerking van deze 
instanties, personen en methodieken zorgen wij ervoor dat onze medewerkers beter toegerust zijn 
op de sociale vraagstukken van deze tijd, dat ze de goede dingen goed doen, daarop reflecteren, 
nieuwe kennis en inzichten van buiten vergaren en zich blijvend ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd 
dat dit de inwoners en cliënten ten goede komt. Met het NJi en Movisie hebben we een kennis-
uitwisselingsprogramma. De thema’s ‘armoede’, ‘samenlevingsopbouw’ en ‘preventief jeugdwerk’ 
hebben hierin de hoofdrol. Ook de BMWE gemeenten kunnen meedoen aan de ontwikkeling van 
nieuwe programma’s.  

3. Klant en integrale dienstverlening  
 
3.1. Hoofddoelstelling BMWE gemeenten 
Er wordt samengewerkt in integrale teams. De basisondersteuning maakt deel uit van deze teams en 
sluit naadloos aan op de visie en transformatieopdrachten van de gemeenten. 
 
3.2. Aanpak en rol Tintengroep 
In het vorige hoofdstuk lieten we al zien dat onze visie aansluit bij die van de BMWE gemeenten. In 
dit hoofdstuk laten we zien dat dit ook geldt ook voor de transformatieopdrachten van de 
gemeenten en welke rol we daarin kunnen en willen vervullen.  
Vanuit de nieuwe werkorganisatie leveren wij met de uitvoering van de basisondersteuning een 
bijdrage aan de integrale teams. Onze rol en houding ten aanzien van de huidige aanbieders, 
professionals en vrijwilligers is dat we bestaande netwerken en zorgroutes in stand houden en, waar 
nodig en gewenst, aanpassen en verbeteren. We stellen ons open en constructief op. Het belang van 
de inwoners staat bij ons altijd voorop. Het is van belang dat de nieuwe werkorganisatie zo snel 
mogelijk aansluiting vindt bij de inwoners, de vrijwilligers en de ketenpartners in de gemeente. 
Vooral vanwege de continuïteit van de dienstverlening voor kwetsbare inwoners, maar ook met het 
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oog op de transformatieopgave die we alleen in de samenwerking met alle actoren kunnen 
bevorderen. We doen dit op verschillende manieren: 
 door maximaal ruimte te bieden aan het werken met vertrouwde gezichten;  
 door bestaande activiteiten, vallend onder de basisondersteuning in de BMWE gemeenten, te 

blijven begeleiden;   
 door samen te werken met lokale vrijwilligers en partners; 
 door de werklocaties en de gespreksruimten zo te kiezen dat ze dichtbij de inwoners liggen; 
 door medewerkers zo te positioneren dat ze laagdrempelig benaderbaar zijn en outreachend 

werken; 
 door een verantwoordelijke teamleider voor de nieuwe lokale werkorganisatie te leveren, die de 

signatuur zoals de BMWE gemeenten en Tinten zijn overeengekomen op de juiste wijze kan 
uitdragen en overbrengen. 
 

3.3. Aansluiten bij werkwijze CJG’s en integrale teams  
De basisondersteuning, het regulier casemanagement en de eenvoudige triage zijn in de BMWE 
gemeenten op dit moment nog ondergebracht in vier lokale CJG’s die samenwerken onder de naam 
CJG Noord Groningen. Wij kunnen met onze werkwijze nauw aansluiten bij de structuur en opdracht 
van CJG Noord Groningen zoals omschreven in het ‘Beleidsplan jeugdhulp BMWE-gemeenten 2015-
2018’. Als het gaat om integrale ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen, dan komen ook andere 
partijen in beeld zoals de politie, afdelingen werk & inkomen, Wmo-loketten, kredietbanken e.d. Ook 
met deze organisaties moet op de werkvloer afgestemd worden. We sluiten daarbij aan bij 
bestaande zorgroutes richting huisartsen en onderwijs, zoals afgesproken in de BMWE gemeenten. 
Bij een integrale aanpak hoort een goede afstemming tussen de verschillende beleidsterreinen jeugd, 
Wmo, participatiewet en passend onderwijs. Uit de gesprekken die we met medewerkers van de 
gemeente hebben gevoerd blijkt dat de afstemming met deze domeinen in relatie tot de CJG 
werkzaamheden nog niet zo ver ontwikkeld is en vooralsnog niet georganiseerd is in een 
teamstructuur. De BMWE-gemeenten gaan voor de uitvoering van de toegang naar 
maatwerkvoorzieningen en het bieden van lichte ondersteuning in het sociaal domein toe naar een 
samenvoeging tot integrale teams. In de integrale teams zijn zowel het maatwerk (Wmo, Jeugdwet, 
Participatiewet) als de basis-ondersteuning (jongerenwerk, maatschappelijk werk, welzijnswerk, 
OGGZ en cliëntondersteuning) vertegenwoordigd (zie schema). 
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Naast de aansluiting bij de CJG werkwijze zullen er medewerkers werkzaam zijn op de andere 
domeinen van het sociaal werk, namelijk in de vorm van ondersteuning van de samenleving 
(samenlevingsopbouwwerk). Hiermee verbinden we de vragen van kwetsbare inwoners met de 
lokale krachten in dorpen en wijken en kunnen we inspelen op signalen uit het werkgebied. 

Extra kans uit kansendossier 
In de ontwikkeling van de integrale teams kunnen wij als extra opdracht (zie kans 1 in hoofdstuk 
12: ‘Uitvoering kansen’) een belangrijke rol vervullen. Wij brengen onze ervaring en expertise als 
projectleider van integrale teams graag in om daarmee samen met de gemeente het 
ontwikkelproces sneller op gang te brengen. Met het benutten van kans 1 uit onze aanbieding 
kunnen we de integrale werkwijze versterken waardoor de kwaliteit van samenwerking in het 
gehele sociaal domein toeneemt. We zetten ons daarbij in om optimaal samen te werken met  
huisartsen, voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. Over het al of niet benutten van het 
kansendossier is nog geen beslissing is genomen.  

 
3.4. Integrale dienstverlening  
Onze inzet en aanpak is integraal en gericht op alle drie percelen, waardoor versnippering binnen en 
tussen de percelen wordt tegengegaan en er efficiënter wordt gewerkt (zie prestatieonderbouwing 
bewering 2 van de percelen 1 en 2 en bewering 1 van perceel 3). Onze medewerkers werken 
integraal volgens één gezin, één plan, één regisseur. Alle huidige en nieuwe medewerkers worden 
hiertoe geschoold. Tinten werkt met professionele medewerkers die opgeleid zijn tot T-shaped 
professionals die met een brede blik vroegtijdig signaleren en handelen, maar ook specialistisch 
optreden waar het moet. Ze zijn generalist voor de inwoners en specialist voor collega’s. Ze leggen 
waar nodig verbinding met andere betrokkenen en/of zorgen voor een warme overdracht. Tinten 
werkt met professioneel en gekwalificeerd personeel en zorgt ervoor dat de medewerkers middels 
een eigen trainings- en opleidingsinstituut terzake deskundig zijn en blijven. We maken gebruik van 
de kennis en ervaring van gerenommeerde instituten als Sociaal Werk NL, Movisie, NJi, RUG en 
diverse hogescholen. Tevens organiseren we minstens elk jaar een congres of symposium over 
thema’s als Jeugdhulp, Armoede en schuldhulpverlening, Positieve gezondheid en inzetbaarheid van 
medewerkers. Vanuit Tinten wordt ook deelgenomen aan symposia of conferenties van partners in 
het veld. De kennis uit de wetenschap en uit de praktijk verwerken we in onze trainingsprogramma’s 
voor professionals. De opleidingen leveren de medewerkers specifieke kennis op onder meer de 
onderwerpen ouderen, jeugd, LVB, GGZ, participatie, mantelzorg, huiselijk geweld, hulp bij scheiding, 
signs of wellbeing/safety en samenwerking met huisartsen. Onze professionals zijn in staat een 
vertaling te maken vanuit deze opleidingen naar de specifieke situatie in de BMWE gemeenten. We 
leveren altijd maatwerk; de inwoners staan voorop en worden snel en adequaat ondersteund. Dat 
doen we met inzet van onze laagdrempelige sociaal werkers waardoor wij in staat zijn breed te 
signaleren wat er in een gezin aan de hand en nodig is. Dit bevordert de integraliteit en activeert 
inwoners en/of motiveert ze waar nodig tot de benodigde ondersteuning.  
 
3.5. De inhoud van sociaal werk 
Hieronder beschrijven de we wijze waarop wij invulling willen geven aan het integrale sociaal werk. 
Die invulling is domein overstijgend en geldt voor alle drie percelen.  
 
Sociaal werk 
Tintengroep geeft het sociaal werk zo vorm dat het laagdrempelig en toegankelijk is. Dat betekent 
dat de inwoners van de BMWE gemeenten en onze collega organisaties in de buurt onze sociaal 
werkers kennen. Omgekeerd kennen de sociaal werkers de inwoners en werken ze nauw samen met 
de collega organisaties. Ze weten wat er leeft, werken vraaggericht en zijn alert op vroegtijdige 
signalering van problemen. Zij gaan outreachend te werk en maken gebruik van de eigen kracht en 
het persoonlijke netwerk van inwoners. Hierbij benutten ze bestaande algemene voorzieningen of 
ontwikkelen met inwoners nieuwe algemene voorzieningen. Sociaal werkers richten zich ook op het 
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verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van inwoners door hun invloed te versterken bij 
het verbeteren van de leefbaarheid van hun woonomgeving. 
De sociaal werkers van de nieuwe werkorganisatie zijn zich bewust van hun spilfunctie. Zij zijn 
bekwaam en kennen de grenzen van hun mogelijkheden; indien nodig, verwijzen ze mensen snel 
door naar ketenpartners, waar nodig met een integraal plan voor verdere ondersteuning. Bij ernstige 
problemen of wanneer de veiligheid in het geding is, zoeken de sociaal werkers direct contact met 
het aanmeld- en intaketeam van het CJG, dan wel de casemanager Jeugd, het Wmo/Zorgloket, 
Werkplein Ability of de pilotteams integraal werken. Als het zover is dat de geboden ondersteuning 
wordt afgebouwd, zorgen de sociaal werkers voor een verantwoord verloop van de afbouw. Ze 
zorgen voor goede contacten in de buurt en zetten mantelzorgers en vrijwilligers in. Kort samengevat 
zijn de sociaal werkers erop gericht om zichzelf zo doelmatig mogelijk overbodig te maken.  
 
Sociale netwerkversterking 
Bij sociale netwerkversterking als methode om de zelfwerkzaamheid van inwoners te vergroten 
brengt de sociaal werker de eigen mogelijkheden van de inwoner in kaart en maakt ze bespreekbaar.  
In overleg met de ondersteuningsvrager worden mensen in de directe omgeving bij het vinden van 
oplossingen betrokken. De inwoner is zelf aan zet en eigenaar van probleem en oplossing. Bij het in 
kaart brengen maakt de sociaal werker onder andere gebruik van een ecogram. De vragen die 
centraal staan bij het inzetten van de sociale omgeving en het versterken van zelfwerkzaamheid zijn: 
 Wat kunt u zelf doen? 
 Wat kunnen mensen in uw directe omgeving doen (partner, familie, vrienden, buren)? 
 Is inzet van een vrijwilliger mogelijk? 
 Wat kan de sociaal werker aanvullend aan advies of begeleiding bieden? 
Sociaal werkers gebruiken effectieve methodes om cliënten te ondersteunen en te activeren, zoals  
Motiverende Gespreksvoering en de Mission Possiblemethode, speciaal voor jongeren.  
 
Kortdurende ondersteuning 
Alle sociaal werkers van Tinten zijn in 
staat om kortdurende ondersteuning te 
bieden in de vorm van informatie en 
advies. Dit is een generalistische 
competentie. De sociaal werkers 
gebruiken de Kortdurende 
Oplossingsgerichte Therapie (KOT). KOT 
is een vorm van lichte hulpverlening 
waarbij de sociaal werker in drie tot vijf 
gesprekken tot een afronding komt. Om 
de ondersteuningsvraag te achterhalen 
gebruiken we het spinnenweb van 
Huber of de zelfredzaamheidsmatrix3. 
Beide vormen sluiten goed aan bij de 
huidige werkwijze in de BMWE gemeenten. 
 
Als de problematiek weerbarstiger is of meer specialistische kennis vraagt, overleggen we met de 
collega’s van het aanmeld- en intaketeam van het CJG, dan wel de casemanager Jeugd, het 
Wmo/Zorgloket, Werkplein Ability (bij een enkelvoudige vraag) of de pilotteams integraal werken (bij 
een meervoudige vraag). Wanneer de situatie voor de inwoner weer hanteerbaar is kunnen korte 
vervolgcontacten nodig zijn om terugval te voorkomen.  
 

                                                           
3 De zelfredzaamheidsmatrix is ontwikkeld door GGD Amsterdam 
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Kwetsbaarheid en zelfwerkzaamheid 
Niet alle kwetsbare inwoners hebben genoeg aan een paar gesprekken. Iedere sociaal werker heeft 
kennis van de algemeen toegankelijke voorzieningen in dorpen en wijken in de gemeente. Daardoor 
kunnen de sociaal werkers aanvullend op of in plaats van een individueel traject ook gebruik maken 
van mantelzorgondersteuning, respijtzorg of sportvoorzieningen. Voor een inwoner kan de 
begeleiding door een vrijwilliger naar sociale activiteiten net dat steuntje in de rug zijn om contacten 
in de wijk of het dorp op te bouwen. 
Alle sociaal werkers werken vanuit het principe ‘dichtbij en op maat’. Ze zijn gericht op de vraag van 
de inwoner en beantwoorden die zo veel mogelijk met behulp van mensen en voorzieningen die 
dichtbij de inwoner staan. Een belangrijke factor om sociaal werk effectief te laten zijn is integraal 
werken. Om zelfwerkzaamheid te vergroten stimuleren we de sociale samenhang in dorpen en 
wijken en versterken we collectieve voorzieningen. Daarbij kijken we niet alleen naar het 
probleemgebied, maar nemen we alle leefgebieden mee. Dat doen we door, in samenwerking met 
de dorpencoördinatoren, bewoners te adviseren en te begeleiden bij het ontwikkelen van 
burgerinitiatieven en aan te sluiten bij de activiteiten die er al zijn. We vullen aan of versterken deze 
naar behoefte en wensen van inwoners. Ook kunnen signalen van opdrachtgever en ketenpartners 
aanleiding tot aanvullende interventies zijn. Voorbeelden van methodieken die we inzetten zijn de 
ABCD methode, netwerkversterkende activiteiten zoals de Tijdlijn, tent-, bakfiets- of koffiesessies. 
De sociaal werkers leggen de verbinding met vrijwilligers en mantelzorgers en creëren zo de 
voorwaarden voor respijtzorg. Sociaal werk is de spil in het netwerk. Zij maakt de verbinding tussen 
de professionele zorg, mantelzorgers en vrijwilligers. Het bij elkaar brengen van verschillende 
partijen, zowel formele als informele, leidt vaak tot bijzondere en effectieve projecten. 
 
Systemische benadering: het gezin  
We werken met een systemische benadering. Het gezin is in principe een veilige plek om samen te 
leven, op te groeien en je te ontwikkelen van kind tot volwassene. Het gezin is altijd onderdeel van 
het grotere geheel van de samenleving: kinderopvang, school, sportclubs en vaak ook grootouders 
die regelmatig voor de kleinkinderen zorgen horen daarbij. Niet voor niets wordt wel gezegd: “Je 
hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden”. Om gezinnen te ondersteunen gebruiken  
we methodes zoals Positief Opgroeien en Mission Possible.  
Op het gebied van kinderen en jongeren is samenwerking met de CJG partners van groot belang. 
Door goed overleg tussen de sociaal werkers kunnen zij inschatten welke ondersteuning nodig is. Ook 
tijdens en na specialistische hulp blijven de sociaal werkers in contact. Dit is nodig om de effectiviteit 
van interventies te vergroten. 
 
Veiligheidschecks 
Signaleren in het sociaal domein is een belangrijke taak voor de nieuwe werkorganisatie. De sociaal 
werkers bespreken signalen en gaan eropaf als dat nodig lijkt. In samenspraak met het aanmeld- en 
intaketeam van het CJG, dan wel de casemanager Jeugd, het Wmo/Zorgloket, Werkplein Ability of de 
pilotteams integraal werken bepalen we of het noodzakelijk is om op te schalen naar intensievere 
vormen van ondersteuning.  
Al onze sociaal werkers zijn getraind in Signs of Safety. Deze oplossingsgerichte benadering zetten we 
in, in situaties waarin kindermishandeling of –verwaarlozing wordt vermoed of is aangetoond. Het 
doel is om veilige omstandigheden voor kinderen te creëren, door met de ouders en direct 
betrokkenen samen te werken. De sociaal werker brengt samen met de betrokkenen de situatie 
gedetailleerd in kaart. Bij opschaling wordt de casemanager Jeugd van het CJG ingeschakeld om 
samen een veiligheidsplan te maken. Deze ziet er op toe dat de afspraken worden nageleefd om de 
veiligheid van de kinderen te waarborgen.  
We zetten netwerk- of eigen krachtconferenties in als middel om het gezin en het bijbehorende 
netwerk bij de aanpak te betrekken, hun toewijding te vergroten en realistische doelen te kunnen 
stellen. Bij het netwerk horen ook professionals. 
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Naast de Signs of Safetymethode zijn de sociaal werkers ook getraind in het hanteren van de 
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het cliëntvolgsysteem (Regas) ondersteunt deze 
meldcode. Zodra de veiligheid van betrokkenen in het geding komt betrekken we specialisten bij het 
proces.  
Soms hebben we te maken met situaties waarbij inwoners met meervoudige complexe problemen 
hulpverlening ontwijken of afwijzen. Als zij wel zorgen oproepen of overlast veroorzaken in hun 
directe leefomgeving, nemen we contact op met het aanmeld- en intaketeam van het CJG, dan wel 
de casemanager Jeugd, het Wmo/Zorgloket, Werkplein Ability (bij een enkelvoudige vraag) of de 
pilotteams integraal werken (bij een meervoudige vraag). Tinten heeft een gedragswetenschapper in 
dienst die geconsulteerd kan worden door de sociaal werkers. In geval van (overstijgende) 
psychiatrische problematiek zoeken we via de casemanager Jeugd en de gedragswetenschapper van 
het CJG de samenwerking met het OGGZ netwerk. 
 
Beroepsregistratie  
Alle sociaal werkers zijn in Registerplein in de relevante ‘kamer’ geregistreerd – voornamelijk sociaal 
werk en cliëntondersteuning. De HBO medewerkers die in CJG verband werken zijn SKJ- 
geregistreerd. Tinten stelt alle medewerkers in staat hun deskundigheid hoog te houden. 
 
Outreachend werken 
Outreachend werken zorgt ervoor dat sociaal werkers voor inwoners makkelijker te benaderen zijn 
en dat het contact laagdrempelig wordt; de sociaal werkers gaan naar inwoners toe, ze stappen 
eropaf. De sociaal werker werkt vindplaatsgericht ten aanzien van jongeren: hij of zij is vooral op pad 
zonder directe afspraken en zoekt de plaatsen op waar kinderen, jongeren en hun ouders zijn. Dit zijn 
bijvoorbeeld scholen en sportclubs, maar ook social media. De sociaal werker legt via al deze kanalen 
contact met de jongeren en is door zijn consequente aanwezigheid vertrouwd en makkelijk 
aanspreekbaar voor jongeren en hun ouders. 
De sociaal werker gaat ook outreachend te werk ten aanzien van inwoners. Hij of zij begeleidt 
inwoners bij het op peil houden van de voorzieningen in hun dorp. De ervaring leert dat inwoners 
zich graag individueel of collectief inzetten voor hun eigen leefomgeving. Dit is vooral in 
plattelandsgemeenten het geval en vormt daarmee de basis voor dorpsbelangen, dorpshuizen en 
wijkgebouwen, sport en cultuur. Graag gaan we, tijdens (ontmoetings)activiteiten, op 
ontmoetingspunten en met behulp van tent-, bakfiets- en koffiesessies, met de inwoners van de 
BMWE gemeenten en de dorpencoördinatoren in gesprek om te peilen welke vragen er leven en bij 
welke initiatieven we ze kunnen ondersteunen. Tinten heeft het Kader Samenlevingsopbouw  
ontwikkeld waarin de uitgangspunten zijn neergelegd. 
 
In dit hoofdstuk hebben we onze manier van werken beschreven en aangegeven hoe we onze 
dienstverlening op de drie percelen willen invullen. In de komende 3 hoofdstukken omschrijven we 
aan de hand van de projectdoelstellingen van de gemeente de activiteiten en resultaten per perceel.  
 

4. Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk 
 
In dit hoofdstuk geven we aan wat de projectdoelstelling van de gemeente is op het gebied van 
maatschappelijk- en welzijnswerk en hoe de nieuwe werkorganisatie invulling wil geven aan de 
projectdoelstelling.  
 
4.1. Projectdoelstelling BMWE gemeenten 
Maatschappelijk werk en welzijnswerk biedt optimale en passende ondersteuning aan onze inwoners 
als individu of groepen mensen in de maatschappij, zodat zij kunnen participeren in de samenleving. 
De ondersteuning is gericht op het versterken van de eigen kracht, zelfredzaamheid en het 
verbeteren van de leefbaarheid.   
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4.2. Activiteiten en resultaten maatschappelijk werk en welzijnswerk 
In de prestatieonderbouwing hebben wij aangegeven dat wij door onze aanpak en inzet in staat zijn 
de zelfredzaamheid van de inwoners te stabiliseren of te vergroten en ervoor te zorgen dat zij zich 
langer zelf kunnen redden. Dit doen wij met breed inzetbare professionals, die ingezet kunnen 
worden voor de inwoners van 0-100 jaar. Zij leren inwoners de benodigde vaardigheden aan, 
versterken hun (steunende) netwerk, organiseren ontmoetingen, sluiten aan bij wat ze wel kunnen, 
stimuleren oplossingsgericht gedrag, pakken waar mogelijk individuele vragen collectief op en treden 
als makelaar op naar andere sociale en professionele hulpbronnen.  
Wij werken vindplaatsgericht, dat wil zeggen op de plek waar de inwoners zijn. Wij gaan naar de 
mensen toe en bevinden ons in de haarvaten van de samenleving en op locaties waar mensen 
samenkomen. Wij passen onze activiteiten aan op de vragen van inwoners. In het werkgebied van 
BMWE zullen we dan ook specifiek aandacht hebben voor de toenemende groep kwetsbare ouderen 
en inwoners die emotioneel in de knel komen ten gevolge van aardbevingen. 
Ook werken wij als vanzelfsprekend met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Wij stimuleren hen 
om een bijdrage aan de maatschappij te leveren en ondersteunen hen bij het ontwikkelen van hun 
kracht en talent. Het heeft effect op het vergroten van de participatie, de zelfredzaamheid, social 
return on investment en werkt bovendien kostenbesparend. Bij de inzet van vrijwilligers en 
medewerkers op basis van social return on investment is expliciet aandacht om verdringing op de 
arbeidsmarkt te voorkomen.  

In onderstaande kaders geven we aan wat het concreet betekent voor de activiteiten die de nieuwe 
werkorganisatie in gaat zetten om de projectdoelstelling van de gemeente te behalen en welke 
resultaten we daarbij willen halen. Gezamenlijk met de gemeenten en latende partijen 
inventariseren we welke van de bestaande activiteiten, waarvan de financiering is meegegaan in de 
aanbestedingsopdracht, we per gemeente behouden en/of anders kunnen organiseren. Vanuit het 
perspectief van continuïteit van dienstverlening zetten we de bestaande activiteiten, vallend onder 
de basisondersteuning in de BMWE gemeenten, voort. In de loop van het eerste jaar gaan we in 
gesprek met inwoners en de gemeente of er behoefte is om activiteiten anders te organiseren. We 
onderzoeken de mogelijkheden om vernieuwende activiteiten te ontwikkelen op basis van vragen 
van inwoners, en zoeken hierbij afstemming met de gemeente. 

  

Activiteiten maatschappelijk werk en welzijnswerk 
 

Ten aanzien van de individuele ondersteuning, versterken zelfredzaamheid en eigen kracht: 
 Inwoners begeleiden bij het op orde krijgen van hun leven en hen hun potentie/kracht/talent 

en netwerk te leren zien en gebruiken;  
 Inwoners waar nodig stimuleren en activeren tot ondersteuning;  
 Inwoners motiveren, activeren en stimuleren om zich te verbinden en in te zetten in en voor 

het eigen netwerk, in en voor de samenleving;  
 Inwoners handelingsmogelijkheden bieden en laten oefenen binnen de context waar de 

bewoner zich bevindt;  
 Werken aan netwerkversterking en steunstructuren op (helpen) zetten waar die ontbreken;  
 Specifieke aandacht voor kwetsbare ouderen bij de individuele begeleiding en het inzetten of 

ontwikkelen van algemene voorzieningen (integrale ouderenzorg);  
 Alert zijn op signalen in een wijk/dorp van inactiviteit, vereenzaming, knelpunten, 

hangplekken, verveling, vervuiling, verval;  
 Waar nodig signalen door leiden en/of doorverwijzen tot interventie op individueel of 

collectief niveau;   
 Indien de oplossing niet in het voorliggend veld ligt en/of lichte hulp niet werkt bepalen we in 

overleg met het aanmeld- en intaketeam van het CJG, dan wel de casemanager Jeugd, het 
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Wmo/Zorgloket, Werkplein Ability of de pilotteams integraal werken of het noodzakelijk is om 
op te schalen naar intensievere vormen van ondersteuning;  

 Individuele vragen die veelvuldig voorkomen collectief oppakken en individuele problemen 
vertalen naar een collectieve aanpak; 

 Actieve bijdrage leveren aan de integrale teams 
 Reguliere mantelzorgactiviteiten 
NB. De uitvoering van activiteiten in het kader van het huidige actieplan voor ondersteuning van 
Mantelzorgers wordt met overheveling van de beschikbare middelen hier aan toegevoegd.  

 

Ten aanzien van participatie, collectieve ondersteuning en verbeteren van de leefbaarheid:  
 Als aanspreekpunt functioneren in wijken/dorpen en goede contacten onderhouden met 

inwoners;   
 Bewonersactiviteiten/-initiatieven stimuleren, faciliteren en ondersteunen om 

zelfredzaamheid te vergroten en leefbaarheid van hun omgeving te verbeteren;  
 Actieve (buurt/dorps)organisaties en verenigingen enthousiasmeren en stimuleren in de 

dorpen om samen te werken aan vraag afgestemd aanbod;  
 Participatie van de inwoners bij activiteiten en/of vrijwilligerswerk realiseren door onder meer 

individuele- of groepen burgers te koppelen aan initiatieven;   
 Inwoners stimuleren en ondersteunen verantwoordelijkheid te nemen voor voorzieningen op 

buurtniveau;  
 Sociale verbanden stimuleren in wijken/dorpen tussen de aanwezige basisvoorzieningen en 

actieve organisaties en verenigingen;  
 Signaleren van problemen en inzetten op preventieve contacten en activiteiten 
 Reguliere mantelzorgactiviteiten 
NB. De uitvoering van activiteiten in het kader van het huidige actieplan voor ondersteuning van 
Mantelzorgers wordt met overheveling van de beschikbare middelen hier aan toegevoegd.  

 

 

Resultaten maatschappelijk werk en welzijnswerk 
 

Ten aanzien van de individuele ondersteuning en versterken zelfredzaamheid en eigen kracht: 
 Bij alle ondersteuningsvragen onderzoeken we eerst wat iemand zelf kan, of er een beroep 

gedaan kan worden op de naaste omgeving of dat inzet van een vrijwilliger mogelijk is;  
 Een toename of stabilisatie van de zelfredzaamheid op één of meer leefgebieden bij 90% van 

de geregistreerde cliënten;   
 Gemiddelde tevredenheid over beantwoording van ondersteunings-, informatie en advies 

vragen is een 7,8; 
 80% van ontmoetingsactiviteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers en ondersteund door 

professionals;  
 Op alle signalen wordt binnen een week actie ondernomen. 
 

Ten aanzien van participatie, collectieve ondersteuning en verbeteren van de leefbaarheid:  
 Sociaal werkers zijn lokaal actief, bekend en benaderbaar;  
 Bewonersinitiatieven zijn ondersteund en tot stand gekomen;  
 Iedere wijk of dorp heeft ten minste een dorps- of wijkorganisatie;  
 Iedere wijk of dorpsorganisatie wordt gestimuleerd om, voor zover nog niet aanwezig, een 

werkplan voor hun leefomgeving te maken en deze af te stemmen met de samenwerkende 
organisaties in betreffende wijk of dorp;  

 Inwoners zijn meer betrokken bij elkaar en hun wijk of dorp;  
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 Inwoners nemen meer (zelfstandig) de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en 
voorzieningen;   

 Bewonersinitiatieven en voorzieningen die door inwoners worden gedragen nemen jaarlijks 
toe.  

 

4.3. Indicatoren maatschappelijk werk en welzijnswerk 

De resultaten worden gemeten aan de hand van een aantal indicatoren. In hoofdstuk 7 is een totaal-
overzicht te zien van alle indicatoren op basis waarvan wij ons werk concreet kunnen verantwoorden 
en meten en met welke instrumenten en systemen wij dit doen. De indicatoren waarmee we de 
resultaten specifiek op het gebied van maatschappelijk werk en welzijnswerk meten zijn:  
 Aantal individuele trajecten opgepakt;  
 Soorten en resultaten interventies;  
 Mate waarin zelfredzaamheid op één of meer leefgebieden is toegenomen of gestabiliseerd;  
 Klanttevredenheid individuele ondersteuning;   
 Doorloop- en wachttijden individuele trajecten;  
 Aantal collectieve activiteiten georganiseerd;  
 Deelnemersaantallen per activiteit;  
 Aantal vrijwilligers betrokken bij activiteiten;  
 Aantal nieuwe (bewoners)initiatieven ondersteund of tot stand gekomen;  
 Aantal (groepen) vrijwilligers/mantelzorgers ondersteund en geschoold. 
 

5. Jongerenwerk 
In dit hoofdstuk geven we aan wat de projectdoelstelling van de gemeente is op het gebied van 
jongerenwerk en hoe de nieuwe werkorganisatie invulling wil geven aan de projectdoelstelling.  
 
5.1. Projectdoelstelling BMWE gemeenten 
Jongerenwerk is gericht op een goede ontwikkeling en het versterken van de eigen kracht van 
jongeren in de leeftijd van 10/11 jaar tot 23 jaar. Jongerenwerk bereikt jongeren zowel collectief als 
individueel en daar waar gewenst wordt ondersteuning aangeboden.  
 
5.2. Activiteiten en resultaten jongerenwerk 
In de prestatieonderbouwing hebben wij aangegeven dat wij door onze aanpak en inzet toegankelijk 
en laagdrempelig zijn voor jongeren. Dit doen wij door:  
1. Collectieve (sport)activiteiten te organiseren waar alle jongeren toegang tot hebben. Daar waar 

financiële of andere drempels dreigen te ontstaan zorgen wij voor een oplossing. Door mee te 
doen wordt de gezondheid gestimuleerd. Wij zetten onze activiteiten in als middel om jongeren 
te bereiken. Van daaruit ontstaat een ‘spin-off’ voor een bijdrage aan de verbetering van de 
leefomstandigheden. De activiteiten zullen we in overleg met de jongeren organiseren en waar 
wenselijk door ontwikkelen. Activiteiten zijn gericht op de leefwereld van de jongeren, 
waaronder:   
- Gebruik van sociale media;  
- Middelengebruik;   
- Omgaan met geld/voorkomen en oplossen van schulden;  
- Gezonde leefstijl (voeding, bewegen, etc.). 

2. Vindplaatsgericht te werken, dat wil zeggen op de plek waar de jongeren zijn. Wij gaan naar de 
jongeren toe, stappen er op af, bevinden ons op locaties waar ze samenkomen, met name in en 
rond de scholen en jeugdsozen. We zijn op de hoogte van en sluiten aan op de jeugdsozencultuur 
in de BMWE gemeenten. We zullen hiertoe de activiteiten/vindplaatsen inventariseren en in 
overleg met de jongeren een aanwezigheidsschema opstellen. Thema’s zullen in overleg met de 
peergroepen geprioriteerd worden. 
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3. Een peer to peer benadering in te zetten waarmee wij de eigen kracht en plezier van jongeren 
versterken en de nadruk leggen op mogelijkheden en talenten. Wij zijn in staat ‘peers’ te 
enthousiasmeren om een bijdrage aan de maatschappij te leveren en ondersteunen hen bij het 
ontwikkelen van hun kracht en talent. Dit heeft effect op het vergroten van de 
jongerenparticipatie, hun zelfredzaamheid, social return on investment en het werkt bovendien 
kostenbesparend. Uit onderzoek blijkt dat jongeren eerder van leeftijdsgenoten (peers) iets 
aannemen dan van volwassenen of professionals. De sociale identiteitstheorie (o.a. Wilder, 1990) 
stelt dat sociale beïnvloeding binnen een ‘peer groep’ verloopt via een proces van observeren, 
vergelijken en het overnemen van een bepaalde attitude of gedrag. Als een peer in de groep een 
zekere mate van geloofwaardigheid heeft en een zekere status wordt de kans op beïnvloeding 
groter. 

4. Waar nodig jongeren (en hun ouders) individueel of collectief te ondersteunen met een vrij 
toegankelijk aanbod. Hierbij leveren wij altijd maatwerk en sluiten we aan bij wat de jongeren 
nodig hebben. Het uitgangspunt hierbij is licht waar het kan, intensiever waar het moet en 
collectief waar het kan, individueel waar het moet. Wij ondersteunen jongeren (en ouders) daar 
waar het gezond opgroeien en/of de veiligheid in het geding is. Waar nodig schalen we op naar 
de casemanagers Jeugd binnen de integrale teams. In dit kader bieden wij jeugdmaatschappelijk 
werk gericht op de vragen en problemen waar jongeren mee komen en leveren we een collectief 
aanbod op gebied van weerbaarheid en zelfredzaamheid. Daarnaast brengen we met onze 
jeugdcoaches en (jeugd)maatschappelijk werk specifieke expertise mee op het gebied van 
voorkomen en aanpakken van schuldenproblematiek en jeugdoverlast, overgang 18-/18+, 
woonbegeleiding/huisvesting 16-23 jaar, omgaan met sociale media en (v)echtscheidings-
situaties, sociaal emotionele problemen en seksualiteit. Alle medewerkers werken volgens de 
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en zijn vooraangemeld in het SKJ register 
(verplicht in 2018). 

 
Dit doen wij met breed inzetbare professionals, die ingezet kunnen worden voor inwoners van 0-100 
jaar. We leveren hiermee een bijdrage aan de aanpak van de jeugdproblematiek in de BMWE 
gemeenten waarbij we nadrukkelijk aandacht hebben voor de specifieke zorgpunten4, namelijk:  
 het hoge aantal jongeren dat in een aandachtswijk opgroeit (beperkte veerkracht, armoede, laag 

opleidingsniveau, beperkte voorzieningen, kleinere sociale netwerken);  
 de sterke toename van het aantal eenoudergezinnen. 
Met als gevolg (risico op) psychosociale problemen als: 
 gezinsproblemen gerelateerd aan (v)echtscheidingen;  
 misbruik sociale media;   
 verschuiving middelengebruik naar jongere kinderen;   
 schuldenproblematiek. 

 
In onderstaande kaders geven we aan wat het concreet betekent voor de activiteiten die de nieuwe 
werkorganisatie in gaat zetten om de projectdoelstelling van de gemeente te behalen en welke 
resultaten we daarbij willen halen. Gezamenlijk met de gemeenten en latende partijen 
inventariseren we welke van de bestaande activiteiten, waarvan de financiering is meegegaan in de 
aanbestedingsopdracht, we per gemeente behouden en/of anders kunnen organiseren. Vanuit het 
perspectief van continuïteit van dienstverlening zetten we de bestaande activiteiten, vallend onder 
de basisondersteuning in de BMWE gemeenten, voort. In de loop van het eerste jaar gaan we in 
gesprek met jongeren en de gemeente of er behoefte is om activiteiten anders te organiseren. We 
onderzoeken de mogelijkheden om vernieuwende activiteiten te ontwikkelen op basis van vragen 
van jongeren, en zoeken hierbij afstemming met de gemeente. 

 

                                                           
4 uit: Beleidsplan jeugdhulp BMWE gemeenten 2015-2018 
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Activiteiten jongerenwerk 
 

Ten aanzien van collectieve activiteiten:  
 Stimuleren van een gevarieerd en aansprekend activiteiten aanbod voor de jeugd in dorpen 

door vrijwilligersorganisaties waarbij voortdurend behoefte wordt gepeild;  
 Jongeren stimuleren om initiatieven te ontwikkelen dan wel deel te nemen of bij te dragen 

aan bestaande initiatieven of activiteiten;  
 Jongeren de verantwoordelijkheid geven voor en uit laten voeren van de organisatie van de 

jongerencentra; 
 Ondersteunen netwerk van jongeren dat signalen uit dorpen opvangt en omzet in 

activiteiten; 
 Als aanspreekpunt functioneren voor jongeren in de wijken en dorpen en alert zijn op 

signalen van/over jongeren in een wijk en/of dorp;  
 Waar nodig signalen door leiden en/of doorverwijzen tot interventie op individueel of 

collectief niveau;   
 Organiseren van sport-, cultuur- en themagerichte (voorlichtings-)activiteiten samen met 

jongeren. 
 Reguliere mantelzorgactiviteiten 
NB De uitvoering van activiteiten in het kader van het huidige actieplan voor ondersteuning van 
Mantelzorgers wordt met overheveling van de beschikbare middelen hier aan toegevoegd. 
 

Ten aanzien van vindplaatsgericht werken:  
 Ambulant sociaal werk in jeugdsozen, op scholen en ontmoetingspunten voor jongeren;  
 (Voorlichtings)activiteiten organiseren met scholen;  
 Actuele kennis over de sociale kaart en van ontmoetingspunten waar jongeren zich begeven. 

 

Ten aanzien van peer to peer: 
 Jongeren enthousiasmeren en activeren om een bijdrage aan de maatschappij te leveren door 

als ‘peer’ te fungeren voor andere jongeren;  
 Jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen van hun kracht en talent;  
 Jongeren met dezelfde interesses met elkaar in contact brengen en ondersteunen bij het 

nemen van initiatieven op dat gebied;  
 Jongeren ondersteunen andere jongeren en worden daarbij gefaciliteerd met een training 

door de nieuwe werkorganisatie. 
 

Ten aanzien van individuele en collectieve ondersteuning: 
 Individuele begeleidingstrajecten uitvoeren met aandacht voor eigen kracht van de jongeren en 

netwerkversterking;  
 Jongeren waar nodig activeren en stimuleren en activeren tot ondersteuning;  
 Werken aan netwerkversterking van kwetsbare jongeren;   
 Waar nodig een verzoek tot afstemming geven in de verwijsindex Zorg voor Jeugd;  
 Indien de oplossing niet in het voorliggend veld ligt en/of lichte hulp niet werkt bepalen we in 

overleg met het aanmeld- en intaketeam van het CJG, dan wel de casemanager Jeugd, het 
Wmo/Zorgloket, Werkplein Ability of de pilotteams integraal werken of het noodzakelijk is om 
op te schalen naar intensievere vormen van ondersteuning;  

 Actieve bijdrage leveren aan de CJG teams/integrale teams. 
 Reguliere mantelzorgactiviteiten 
NB De uitvoering van activiteiten in het kader van het huidige actieplan voor ondersteuning van 
Mantelzorgers wordt met overheveling van de beschikbare middelen hier aan toegevoegd. 
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Resultaten jongerenwerk 
 

Ten aanzien van collectieve activiteiten:  
 Sociaal werkers zijn bekend bij en gemakkelijk benaderbaar door jongeren;  
 Signalen zijn vroegtijdig opgepakt;  
 Jongeren nemen de verantwoordelijkheid voor en voeren de organisatie uit van de 

jongerencentra met ondersteuning van professionals;  
 De maatschappelijke participatie van jongeren is toegenomen;  
 De organisatie van specifieke jeugdactiviteiten en jongerenevenementen wordt in 80% 

uitgevoerd door (jonge)vrijwilligers ondersteund door professionals van de nieuwe 
werkorganisatie. 
 

Ten aanzien van vindplaatsgericht werken:  
 Contacten met scholen zijn gelegd en er zijn afspraken gemaakt over samenwerking en 

aanwezigheid en/of bereikbaarheid;  
 Kennis van ontmoetingspunten, keten en contacten met wijkagenten in kader van 

overlastbestrijding. 
 

Ten aanzien van peer to peer: 
 Jongeren zijn getraind in de peer to peer methode;  
 Peer support is gerealiseerd. 

 

Ten aanzien van individuele en collectieve ondersteuning: 
 Bij alle ondersteuningsvragen onderzoeken we eerst wat een jongere zelf kan, of er een 

beroep gedaan kan worden op de naaste omgeving of dat inzet van een peer/vrijwilliger 
mogelijk is;  

 Waar nodig een verzoek tot afstemming  gegeven in de verwijsindex Zorg voor Jeugd;  
 Gemiddelde tevredenheid over beantwoording van ondersteunings-, informatie en advies 

vragen is een 7,8. 
 

 

5.3. Indicatoren jongerenwerk 

De resultaten worden gemeten aan de hand van een aantal indicatoren. In hoofdstuk 7 is en 
totaaloverzicht te zien van alle indicatoren op basis waarvan wij ons werk concreet kunnen 
verantwoorden en meten en met welke instrumenten en systemen wij dit doen. De indicatoren 
waarmee we de resultaten specifiek op het gebied van jongerenwerk meten zijn:  
 Aantal en soort activiteiten;  
 Deelnemersaantal per activiteit;   
 Aantal vrijwilligers betrokken bij activiteiten; 
 Aantal bezoekers jongerencentra;  
 Aantal actieve jongeren/vrijwilligers in jongerencentra; 
 Aantal nieuwe initiatieven door jongeren ondersteund of tot stand gekomen;  
 Aantal individuele trajecten opgepakt;  
 Soorten en resultaten interventies;  
 Aantal verwijzingen in Zorg voor Jeugd;  
 Klanttevredenheid individuele ondersteuning;   
 Doorloop- en wachttijden individuele trajecten;  
 
 



 
19 

 

6. Cliëntondersteuning 
 
In dit hoofdstuk geven we aan wat de projectdoelstelling van de gemeente is op het gebied van 
cliëntondersteuning en hoe de nieuwe werkorganisatie invulling wil geven aan de projectdoelstelling.  
 
6.1. Projectdoelstelling BMWE gemeenten 
Onafhankelijke cliëntondersteuning draagt bij aan het versterken van zelfredzaamheid, helpt de 
cliënt bij het formuleren van zijn of haar ondersteuningsvraag en het organiseren van een oplossing.  
 
6.2. Activiteiten en resultaten cliëntondersteuning 
In de prestatieonderbouwing hebben wij aangegeven dat door cliëntondersteuning integraal op te 
oppakken er korte lijnen ontstaan met andere professionals in het werkveld. Dit doen wij met breed 
inzetbare professionals, die ingezet kunnen worden voor inwoners van 0-100 jaar.  
De doelgroep (mensen die hun eigen ondersteuningsvraag niet kunnen verwoorden en daarbij 
onafhankelijk ondersteund worden) kan hierdoor eerder en sneller geactiveerd worden om deel te 
nemen aan de samenleving. Alle medewerkers, inclusief cliëntondersteuners, werken samen in 
integrale teams om deze mogelijkheden te realiseren.  
Er is overlap in de doelgroep cliëntondersteuning en de doelgroep waar het maatschappelijk werk en 
welzijnswerk zich op richt. We bieden namelijk alle burgers ondersteuning bij het formuleren van 
hun vraag en in het bijstaan van contact tussen hen en de overheid als ze dat wensen.  
De onafhankelijkheid van de ondersteuning is gewaarborgd, want vanuit het maatschappelijk werk, 
welzijnswerk en jongerenwerk wordt eveneens vanuit het belang van de inwoners gewerkt. We zijn 
gericht op het voorkomen van zwaardere inzet door vroegtijdig te signaleren, tijdig gepaste 
ondersteuning te bieden en inwoners te ondersteunen om (naar vermogen) zelfredzaam te zijn. We 
kijken daarin naar wat nodig is om zo veel mogelijk zelfstandig verder te gaan. Dit doen we 
bijvoorbeeld door vaardigheden aan te leren, leren om te gaan met bepaalde situaties, het vinden 
van nieuw evenwicht na ingrijpende gebeurtenissen en/of het netwerk te versterken. 
 
Efficiënter werken  
Door cliëntondersteuning integraal op te pakken levert dat eveneens tijdwinst op, wat zeker in een 
dunbevolkt gebied voordelen oplevert. Onze sociaal werkers zijn getraind in het herkennen van de 
doelgroep en weten de route naar de cliëntondersteuners. Door integraal samen te werken en hun 
laagdrempelig contact met inwoners, komen zij potentiele cliënten in een vroegtijdig stadium op het 
spoor die daardoor eerder en sneller op de juiste plek voor de juiste ondersteuning komen. 

Versterking specialistische inzet cliëntondersteuning 
Door het specialisme cliëntondersteuning toe te voegen aan de generalistische teams wordt de 
deskundigheid over en weer uitgewisseld. We bieden continuïteit van kwaliteit door onze 
cliëntondersteuners voortdurend te voeden met de laatste inzichten die we opdoen in onze sociaal 
werk organisatie. Dit houdt in dat ze op de hoogte zijn van interventie methodieken en programma’s 
maar dat ze ook inhoudelijk geschoold worden op kennis en inzicht van de belangrijkste 
doelgroepen. Ook de cliëntondersteuners zijn geschoolde T-shaped professionals: zij overzien de 
verschillende levensdomeinen en doelgroepen, maar hebben ook specifieke kennis en ervaring op 
het gebied van de onafhankelijke rol die zij hebben. De inbedding van specialist(en) in de integrale 
teams past bij dit uitgangspunt. Alle in dienst zijnde cliëntondersteuners zijn lid van de 
beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) en werken 
derhalve volgens de voorgeschreven beroepscode. Er worden, in samenwerking met ons trainings- 
en opleidingsinstituut, periodiek leerkringen voor medewerkers georganiseerd om de benodigde 
kennis hiervoor aan te leren en op peil te houden. Daarnaast is gedragswetenschappelijke expertise 
op afroep steeds beschikbaar. De specifieke kennis van cliëntondersteuning zorgt dat inwoners 
sneller op de juiste plek hun ondersteuning vinden waardoor hun zelfredzaamheid vergroot wordt.  



 
20 

 

In onderstaande kaders geven we aan wat het concreet betekent voor de activiteiten die de nieuwe 
werkorganisatie in gaat zetten om de projectdoelstelling van de gemeente te behalen en welke 
resultaten we daarbij willen halen.  

 
Activiteiten cliëntondersteuning 

 
 
 Het bieden van laagdrempelige en onafhankelijke cliëntondersteuning;   
 Integrale benadering van cliënt op alle leefdomeinen;  
 Tijdig gepaste ondersteuning  bieden en inwoners ondersteunen om (naar vermogen) 

zelfredzaam te zijn;  
 Inwoners begeleiden bij het op orde krijgen van hun leven en hen hun potentie/kracht/talent 

te leren zien en gebruiken;  
 Inwoners motiveren, activeren en stimuleren om zich te verbinden en in te zetten in en voor 

het eigen netwerk, in en voor de samenleving;  
 Inwoners handelingsmogelijkheden bieden en laten oefenen binnen de context waar de 

bewoner zich bevindt;  
 Steunstructuren op (helpen) zetten waar die ontbreken. 
 Reguliere mantelzorgactiviteiten 
NB De uitvoering van activiteiten in het kader van het huidige actieplan voor ondersteuning van 
Mantelzorgers wordt met overheveling van de beschikbare middelen hier aan toegevoegd. 
 

 

Resultaten cliëntondersteuning 
 

 
 Korte lijnen met jeugdmaatschappelijk werk, buurtwerk, mantelzorgondersteuning, 

vrijwilligerswerk en lokale (sport)verenigingen;  
 Eerdere en snellere activering van cliënt om deel te nemen aan de samenleving;  
 Cliënten zijn eerder en sneller op de juiste plek voor ondersteuning;  
 Minder zware inzet nodig door preventieve werking;  
 Kennisuitwisseling tussen professionals;  
 Bij alle ondersteuningsvragen onderzoeken we eerst wat iemand zelf kan, of er een beroep 

gedaan kan worden op de naaste omgeving of dat inzet van een vrijwilliger mogelijk is;  
 Een toename of stabilisatie van de zelfredzaamheid op één of meer leefgebieden bij 90% van 

de geregistreerde cliënten;   
 Gemiddelde tevredenheid over beantwoording van ondersteunings-, informatie en advies 

vragen is een 7,3; 
 

 

6.3. Indicatoren cliëntondersteuning 

De resultaten worden gemeten aan de hand van een aantal indicatoren. In hoofdstuk 7 is en 
totaaloverzicht te zien van alle indicatoren op basis waarvan wij ons werk concreet kunnen 
verantwoorden en meten en met welke instrumenten en systemen wij dit doen. De indicatoren 
waarmee we de resultaten specifiek op het gebied van cliënt ondersteuning meten zijn:  
 Aantal individuele trajecten opgepakt;  
 Soorten en resultaten interventies;  
 Mate waarin zelfredzaamheid op één of meer leefgebieden is toegenomen of gestabiliseerd;  
 Klanttevredenheid individuele ondersteuning;   
 Doorloop- en wachttijden individuele trajecten;  
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7. Verantwoording  
 

7.1. Monitoring: maatschappelijke effecten zichtbaar en meetbaar maken 
Bij outcome gaat het om de maatschappelijke effecten van ons werk: wat willen we bereiken en wat 
hebben we bereikt? We willen dat onze medewerkers resultaat boeken met zoveel mogelijk 
bewegingsvrijheid en zo min mogelijk bureaucratie en dat inwoners zich geholpen voelen. Dit is veel 
belangrijker dan alleen te weten wat het aantal klantcontacten, de tijdsbesteding en de productie is 
geweest. Tegelijkertijd helpen cijfers en feiten om praktijkverhalen te duiden en kunnen ze ons 
inzicht geven. Tellen en vertellen versterken elkaar. Tinten vindt het van groot belang dat de cijfers 
en feiten voor alle medewerkers en teams inzichtelijk zijn. Zij kunnen met deze informatie richting 
geven aan hun werkzaamheden.  
Het cliëntvolgsysteem Regas is een goed beveiligde database, waarin we individuele en collectieve 
trajecten registreren. In combinatie met gegevens van het CBS en van de gemeente kunnen we de 
ontwikkelingen in het sociale domein en de outcome goed duiden. Om dit te doen maken we gebruik 
van datavisualisatie  en datavirtualisatietechnieken. Vergelijking met gegevens uit het verleden en 
vergelijking met andere gemeenten is hierbij verhelderend. Desgewenst kunnen we realtime data 
aanleveren als input voor het gemeentelijk registratiesysteem. 
Aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) is het mogelijk de groei van individuen inzichtelijk 
te maken door bij de intake en bij de afsluiting van een traject een score te geven. Andere 
voorbeelden van outcome zijn: klanttevredenheid, doelrealisatie, de mate van ondersteuning bij 
collectieve trajecten.  
Tinten heeft veel inhoudelijke kennis over het monitoren van zorg en welzijn en beschikt over de 
technische expertise om dit effectief in te zetten. We willen graag samen met de gemeente en de 
ketenpartners sterke outcomedoelstellingen formuleren die: 
 aansluiten bij en richting geven aan het beleid (wat willen we bereiken?); 
 motiverend zijn voor de mensen die aan de doelstellingen werken. 
Deze outcomedoelstellingen maken we meetbaar dankzij goed gedefinieerde indicatoren. Van jaar 
tot jaar stellen we samen met de gemeente de streefwaarden vast. Voor veel indicatoren is  
een nulmeting nodig. Daarbij zijn we natuurlijk afhankelijk van de op dit moment beschikbare  
informatie. 
 
7.2. Kwaliteitsthema’s Tintengroep  
Tinten is in staat om op vijf kwaliteitsthema’s meetbare prestatie-indicatoren te leveren, namelijk 
klantbetrokkenheid- en klanttevredenheid, doelrealisatie, afname/stabilisatie van klachten of 
problemen, veiligheid en resultaatgerichtheid. Deze indicatoren worden hieronder toegelicht. In 
overleg met de opdrachtgever gaan we de normen voor de komende jaren nader vaststellen.  
 
1. Klantbetrokkenheid en klanttevredenheid 
Klanttevredenheid 
Tinten meet continu de tevredenheid van onze klanten, waardoor we altijd beschikken over actuele 
tevredenheidscijfers. Dit doen we door klanten waarbij een individueel traject is afgerond een mail 
met een vragenlijst te sturen die ze in kunnen vullen. Op die manier houden we inzicht in de kwaliteit 
van onze dienstverlening en kunnen we indien nodig snel ingrijpen en/of bijsturen. 
 
Cliëntenparticipatie 
Binnen de Tintengroep kunnen klanten meedenken en meebeslissen over de geboden 
ondersteuning. Dat gebeurt in lokale cliëntenraden en één centrale cliëntenraad (bestaande uit 
vertegenwoordigers vanuit de lokale cliëntenraden). Een cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan en 
belangenbehartiger van alle mensen die gebruik (willen) maken van het hulp- en dienstenaanbod van 
één van de organisaties die onder Tinten vallen. De cliëntenraad is een platform voor het bespreken 
van signalen van cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook adviseert zij het management 
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over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de cliënten: gevraagd en 
ongevraagd. De lokale cliëntenraad heeft contacten met de directeur/manager van de betreffende 
werkorganisatie, de centrale cliëntenraad overlegt met de raad van bestuur.  
 
Klachtenprocedure 
Tinten heeft een goedwerkende procedure voor de behandeling van klachten van klanten. Deze 
procedure bestaat uit 3 stappen: 
1. Bemiddeling door de direct leidinggevende van de direct betrokken medewerker 
2. Bemiddeling door de manager en/of bestuurder 
3. Behandeling door de klachtencommissie.  
De laatste stap is ook mogelijk zonder de eerste twee stappen; de klant kan zijn klacht direct bij de 
klachtencommissie indienen. Na hoor en wederhoor doet de klachtencommissie aanbevelingen 
omtrent de verdere afhandeling en de te treffen maatregelen aan de bestuurder. De bestuurder 
besluit over de afhandeling en de eventueel te treffen maatregelen en informeert de betrokkenen. 
 
2. Doelrealisatie  
Met behulp van ons registratie- en cliëntvolgsysteem Regas en de zelfredzaamheidmatrix (ZRM) 
kunnen wij nagaan in welke mate de gestelde doelen gerealiseerd zijn. De doelrealisatie heeft 
betrekking op het succes van de interventie en het minimaliseren van uitval of eenzijdig beëindigen 
van hulp. We leveren klantgegevens uit de ZRM die door alle medewerkers ingevuld wordt op de 
leefgebieden financiën, dagbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, 
lichamelijke gezondheid, verslaving, activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijke 
participatie en justitie. Dit ondersteunende instrument is specifiek voor volwassenen (en ouders) 
ontwikkeld en geeft inzicht in de ontwikkeling die zij doormaken tijdens en na de periode waarin zij 
worden ondersteund. Er wordt inzicht gegeven in de effecten van de interventies op de verschillende 
leefgebieden. Niet alleen op die waarop doelen geformuleerd zijn maar ook op de neveneffecten op 
andere leefgebieden. 
 
3. Afname dan wel stabilisatie van klachten of problematiek  
Met bovengenoemde ZRM kunnen we tevens de mate waarin de problematiek van klanten is 
verminderd en de zelfstandigheid is toegenomen meten.  
 
4. Veiligheid  
Bij veiligheidsvraagstukken hanteren wij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de 
verwijsindex Zorg voor Jeugd. In ons registratie- en cliëntvolgsysteem Regas is een koppeling 
gemaakt met de Verwijsindex Zorg voor jeugd Groningen, waardoor het voorziet in een verplichte 
registratie op dit signaleringssysteem.  
 
5. Resultaatgerichtheid 
Met behulp van ons cliëntvolgsysteem Regas, zijn wij in staat de resultaten van ons werk op de 
volgende indicatoren te meten: 
 

NAW gegevens  geslacht, leeftijd, postcode, woonplaats, burgerlijke staat, wijk 

Uitkeringen  AOW, WW, AO, bijstand 

Wonen  huishoudens, woningwaarde, inkomen per persoon/huishouden 

ZRM domeinen financiën, dagbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke    
gezondheid, lichamelijke gezondheid, verslaving, activiteiten dagelijks  

  leven, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie 

Opleidingen aantal eigen medewerkers, vrijwilligers en die van andere organisaties  
  opgeleid en waardering opleidingen 

Klanttevredenheid bij individuele trajecten 
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Doorlooptijden  bij individuele trajecten 

Tijd tussen aanmelding 
en intake (wachttijden) 

bij individuele trajecten 

 
Daarnaast registreren we de aantallen interventies op de soorten dienstverlening: 
 Informatie en advies 
 Ondersteuning  bij zelforganisatie  
 Collectieve activiteiten 
 Individuele hulpverlening 
 Geregistreerde vrijwilligers 
 Geregistreerde mantelzorgers 
 

7.3. Kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) BMWE gemeenten  

In onze prestatieonderbouwing hebben we metrics aangeleverd van onze gemiddelde huidige 
dienstverlening bij negen werkorganisaties. Wij streven op termijn naar soortgelijke cijfers voor de 
dienstverlening van de nieuwe werkorganisatie, maar we zullen eerst moeten investeren in de 
kwaliteit van dienstverlening. We kunnen ook nog geen normering vaststellen omdat de cijfers 
daarover voor de BMWE gemeenten ontbreken. Uiteindelijk willen wij onderstaande KPI’s realiseren:  
 We realiseren een algemene klanttevredenheid van 7,8 
 Wij realiseren bij 95% van onze geregistreerde cliënten een stabilisatie of groei in de 

zelfredzaamheid op 1 of meer leefgebieden  
 Voor onze cliënten realiseren wij een gemiddelde toename van de zelfredzaamheid op de 

hoofddomeinen met ten minste 0,81 punten (op een 5 puntschaal) en op het totaal aantal 
domeinen (dus ook waarop geen doelformulering was) met 0,34 punten.  

 We realiseren dat 90% van onze cliënten te maken heeft met 1 contactpersoon 
 We werken met T-shaped professionals en scholen daartoe alle medewerkers (bij) op de 

onderwerpen ouderen, jeugd, LVB, GGZ, participatie, mantelzorg, huiselijk geweld, hulp bij 
scheiding, signs of wellbeing en samenwerking met huisartsen en garanderen een tevredenheid 
over deze trainingen met een 7,6 

 We realiseren dat ondersteuningsvragen binnen maximaal 12 werkdagen opgepakt worden. 
Uiteraard wordt er altijd eerst een inschatting gemaakt of een vraag zolang kan wachten 

 We realiseren een tevredenheid van een 4,2 (op een 5 puntschaal) over de trainingen voor 
vrijwilligers 

Om tot deze resultaten te komen benutten wij een aanlooptijd van een jaar. In overleg met de 
gemeente zullen we na evaluatie van het eerste jaar tot een voorstel voor normering komen. 
Daarvoor zijn, naast onze eigen verzamelde informatie, tevens instrumenten als de GGD monitor, 
waar staat je gemeente.nl en CBS informatie beschikbaar. 

 

8. Medewerkers  
 
8.1. Sociaal werkers BMWE gemeenten  
In de BMWE gemeenten willen we werken met sociaal werkers, zowel op MBO als HBO niveau, die 
dichtbij de inwoners staan. Ze zijn opgeleid als Tshaped professionals die integraal samenwerken 
met de ketenpartners. De definitie van onze T-shaped professionals is een professional die niet 
alleen handelt vanuit eigen referentiekader, maar ook vanuit andere disciplines en op die manier een 
meerwaarde creëert in de samenwerking. De horizontale lijn van de T is een brede basiskennis op de 
gebieden jeugd, ggz, lvb, ouderen en participatie. De verticale lijn is een specialisatie op een van deze 
genoemde 5 gebieden. Verder zijn ze allround inzetbaar, kunnen ze outreachend werken, tonen durf 
en lef, werken verbindend en zijn communicatief vaardig zowel in woord als geschrift. Ook willen we 
voldoen aan onze verplichting in het kader van Social Return door onder andere de inzet van 
ervaringsdeskundigen. We weten uit ervaring dat deze medewerkers vanuit een ander perspectief 
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een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze integrale manier van werken. De werkzaamheden 
en benodigde kennis en competenties van alle medewerkers zullen verder worden beschreven in 
uitgebreide functieomschrijvingen.   
 
Vanuit het perspectief van goed werkgeverschap en het feit dat we reeds opgebouwde 
deskundigheid en ervaring niet verloren willen laten gaan, zal bij de werving van medewerkers 
maximale aandacht worden besteed aan lokaal draagvlak, contacten in de lokale gemeenschap en 
bestaande kennis en expertise. Daarbij is het vanzelfsprekend van belang dat de toekomstige 
werknemers binding hebben met het werkgebied en haar inwoners. De nieuwe werkorganisatie 
krijgt de opdracht om alle ruimte die de aanbestedingswet, de aanbestedingsdocumenten van de 
gemeente, onze eigen offerte, de Wmo en de cao (artikel 7.8) ons bieden, te benutten om de 
continuïteit voor cliënten te borgen. Concreet betekent dit dat we graag zo snel als mogelijk met alle 
latende partijen in gesprek willen gaan om te kijken in hoeverre we medewerkers kunnen werven in 
het werkgebied. Dat doen we tevens vanuit de redelijkheid die we als sociaal werk organisatie altijd 
betrachten, namelijk: 
 vanuit de verantwoordelijkheid die Tinten in zijn algemeenheid voelt om talentvolle mensen 

kansen te bieden om te groeien binnen de organisatie. De werkorganisaties voeren dit beleid en 
deze verantwoordelijkheid integraal uit.  

 vanuit de verantwoordelijkheid om maatschappelijk geld op een efficiënte, doelmatige en 
transparante wijze te besteden. 

Medewerkers van latende partijen die zich thuis voelen bij de visie en werkwijze van Tinten en 
kunnen voldoen aan de functievereisten en kwalificaties die vereist zijn om integraal te kunnen 
(samen)werken en de opdracht volgens de kwaliteitstandaard zoals aangeboden te kunnen 
uitvoeren, zijn van harte welkom om bij de nieuwe werkorganisatie te komen werken. Mochten we 
vanuit de latende partijen onvoldoende personeel kunnen werven dan volgt een open 
sollicitatieprocedure. 
 
8.2. Strategisch personeelsbeleid Tinten 
Medewerkers maken het verschil in onze organisatie, zij zijn degenen die dagelijks in wijken en 
buurten het nieuwe sociaal werk vorm geven. Voor de Tintengroep is en blijft vakmanschap het 
speerpunt. We willen dat onze medewerkers in staat zijn het goede goed te doen.  
Het strategisch personeelsbeleid ‘Benutten van kracht en talenten’ ondersteunt deze gedachte. 
Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd dat 2% van de loonsom en 50 uur per fte, per jaar wordt ingezet op 
scholing van medewerkers. Daarnaast hebben medewerkers vanuit de cao zelf de mogelijkheid hun 
loopbaanbudget aan scholing of training te besteden om hun competenties te verdiepen en te 
verbreden.  
In het eerste jaar doen alle sociaal werkers een Big Fivepersoonlijkheidstest en een 360° feedback 
onderzoek. Aan de hand van deze gegevens stellen we een persoonlijk ontwikkelplan op met onze 
medewerkers. Jaarlijks voeren we gesprekken met de medewerkers over hun ontwikkeling en hun 
resultaten en bekijken hoe het ervoor staat met de voortgang van hun ontwikkelplan. Als het nodig is 
stellen we het plan bij. 
Alle sociaal werkers volgen de basistrainingen van de Tinten Academie. Deze zijn gaan over nieuwe 
doelgroepen (zoals lvb’ers, ggz, ouderen), samenlevingsopbouw en samenwerking in de keten 
(huisartsen). Deze trainingen versterken de balk van de T. De verdiepingstraining die volgt op de 
basistrainingen is bedoeld voor de specialisten (poot van de T). In de periode 20162017 hebben we 
840 eigen medewerkers en 584 medewerkers van externe organisaties getraind binnen de Tinten 
Academie. 
Naast scholing kunnen medewerkers hun professionaliteit ontwikkelen en hun kennis verdiepen door  
middel van reflectiebijeenkomsten en leerkringen. Medewerkers zijn verantwoordelijk om hun eigen  
professionaliteit op peil te houden door het volgen van trainingen, het bijwonen van lezingen, en het  
meedoen met intervisiegroepen en leerkringen. Ze bepalen in overleg met de leidinggevende  



 
25 

 

welke trainingen en leerkringen zij volgen. De eerdergenoemde registratie in het Registerplein 
ondersteunt ons beleid.  
Daarnaast loopt een programma Taakvolwassen Teams (TvT). Dit programma ondersteunt de leden 
van de gebiedsteams bij hun onderlinge samenwerking en hun focus op de dienstverlening. De 
trainingen en het TvTprogramma vinden zo veel mogelijk in of dichtbij de gemeente plaats.  
 
8.3. Social Return 
Maatschappelijk ondernemen betekent dat we als werkgever ook een bijdrage leveren aan de 
werkgelegenheid voor mensen die niet vanzelf een betaalde baan kunnen verwerven. We zien de 
kracht van- en bieden kansen aan ervaringsdeskundigen, bieden werkervaringsplaatsen en dragen bij 
aan de ontwikkeling van goed geschoolde professionals door stageplaatsen beschikbaar te stellen. 
Daarnaast heeft de Tinten bedrijfsvoering contracten met sociale werkvoorzieningen voor de inzet 
van medewerkers in de ondersteunende diensten.  
 

9. Organisatie  
 
De nieuwe organisatie wordt net als de andere werkorganisaties van de Tintengroep een lokale, 
zelfstandige stichting met een eigen jaarrekening en een eigen begroting. Alle medewerkers hebben 
toegang tot hun eigen digitale werkomgeving: het Tintranet. Ze worden ter plaatse aangestuurd door 
de teamleider. Een directeur en bestuurder fungeren als gezamenlijk aanspreekpunt voor bestuurlijk 
overleg en directeur met teamleider voor ambtelijk overleg. De teamleider en de directeur leggen 
verantwoording af aan de (eenhoofdige) raad van bestuur. De raad van toezicht ziet toe op de 
besluiten van de voorzitter van de RvB.  

 
Nieuwe werkorganisatie 

 
In elke afzonderlijke gemeente willen we een team van de nieuwe werkorganisatie positioneren, dus 
vier teams in totaal. Aangezien het organisatieplaatje van de integrale teams nog niet helder is per 1 
januari 2018, zullen de teams van de nieuwe werkorganisatie vooralsnog een zelfstandig entiteit 
vormen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de huidige structuren en werken daarbij nauw samen met 
de CJG teams, de Wmo/zorgloketten en Werkplein Ability. Ook sluiten we aan bij de ontwikkeling van 
de integrale teams, waar de teams van de nieuwe werkorganisatie op termijn onderdeel van gaan 
uitmaken.  



 
26 

 

Van belang is om in de samenwerking duidelijke afspraken te maken over aard en inzet van de  
medewerkers in de betreffende CJG’s. Ambtelijk werkt de nieuwe werkorganisatie nauw samen met 
de leveranciersmanagers van de BMWE gemeenten.  
 
De nieuwe werkorganisatie valt per 1 januari 2018 onder de ‘Tintenparaplu’ en is direct 
bedrijfskundig operationeel. Voor de overhead vanuit de backoffice van Tinten hanteren we een 
zogenaamde ‘Tintenfee’: een vast bedrag per medewerker waarmee diensten van het 
bedrijfsbureau van Tinten worden betaald. Het gaat om: bestuur, financiële- en loonadministratie, 
HR, control, facilitaire dienstverlening, kwaliteit, communicatie en automatisering. In onderstaand  
schema staat beknopt het implementatieplan voor de nieuwe werkorganisatie.  
 

Routekaart op hoofdlijnen opstartfase 2017 2018 

Nr. Omschrijving  okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli e.v 

1 Werving en selectie medewerkers           

2 Individuele gesprekken medewerkers           

3 Opstellen individueel ontwikkelplan           

4 Samenstellen (integrale) teams           

5 Werkplan maken           

6 Warme overdracht lopende 

cliëntcontacten 

          

7 Huisvesting           

8 Inrichting ICT landschap           

9 PR/communicatie naar 

inwoners/ketenpartners 

          

10 Inrichting financiën en administratie           

11 Maandelijks ambtelijk overleg/ 

bespreken weekly’s 

          

12 Periodiek bestuurlijk overleg            

 
10.  Financiële paragraaf  
 
10.1. Begroting en toelichting per kostenpost 
We gaan uit van een totaalbudget van 6,08 miljoen euro voor de jaren 2018 tot en met 2021. In tabel 
1 is aangegeven hoe de verdeling over de percelen en jaren van dit bedrag is. Bij de verdeling van het 
beschikbare budget over de jaren is uitgegaan van een verwacht prijsindexcijfer van 1,5% per jaar. 
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De totale meerjarenbegroting ziet er dan als volgt uit: 

EXPLOITATIE BEGROTING TOTAAL (alle percelen)    

 2018 2019 2020 2021 TOTAAL 

OPBRENGSTEN € 1.486.224 € 1.508.519 € 1.531.146 € 1.554.112 € 6.080.000 

      

Personele kosten € 1.269.264 € 1.288.303 € 1.307.628 € 1.327.242 € 5.192.436 

Huisvestingskosten € 75.735 € 76.871 € 78.024 € 79.194 € 309.825 

Organisatiekosten € 93.600 € 95.004 € 96.429 € 97.875 € 382.909 

Activiteitenkosten € 25.000 € 25.375 € 25.756 € 26.142 € 102.273 

Afschrijvingen € 22.625 € 22.965 € 23.310 € 23.658 € 92.558 

TOTAAL KOSTEN € 1.486.224 € 1.508.518 € 1.531.146 € 1.554.111 € 6.080.000 
      

RESULTAAT € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

 

Uitgaande van 1500 declarabele uren per uitvoerend Fte is dan de kostprijs per uur 66 euro. 

Toelichting op de personele kosten 
Voor het jaar 2018 is circa € 1.486.000 beschikbaar. Voor huisvestingskosten (een hoofdlocatie en 
drie sublocaties), organisatiekosten, activiteitenkosten en afschrijvingskosten is circa € 217.000 in 
2018 benodigd, waardoor het personele budget € 1.269.000 wordt in 2018. 
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Onderstaande tabel geeft de totale personele kosten per functie weer. Naast de totale salariskosten 
per Fte zijn hier ook de opslagen voor ziektevervanging, opleidingskosten enzovoorts verwerkt. 
Hierdoor stellen we de vervanging bij ziekte veilig en faciliteren we de permanente opleiding van 
onze medewerkers. In de nieuwe werkorganisatie komt de ondersteunende staf (HR, control, 
administratie enzovoorts) niet in dienst. In plaats daarvan wordt hiervoor een opslag van € 10.500 
euro per Fte berekend. Het voordeel hiervan is dat er beroep kan worden gedaan op een 
professionele staf en dat de staf heel schaalbaar is (bij krimp van de nieuwe werkorganisatie wordt 
ook de totale ondersteunende staf ‘kleiner’). 

 

Op grond van ervaring hebben we ingeschat dat we 0,2 Fte directie, een teamleider van 0,6 Fte en 
secretariële ondersteuning van 0,5 Fte nodig hebben voor een werkorganisatie van deze omvang. 
Daarnaast willen we graag 1,5 Fte ervaringsdeskundigen inzetten. Met behulp van de tabel van totale 
personele kosten per functie kunnen we de kosten van deze beoogde formatie goed berekenen. 
Voor HBO/MBO uitvoerders (in verhouding 66,7% resp. 33,3%) blijft dan een bedrag over van circa € 
1.057.113. Met behulp van de tabel van personele kosten per functie kan vervolgens eenvoudig 
berekend worden dat er dan ruimte is voor 13,6 Fte MBO/HBO uitvoerders. Onderstaande tabel 
geeft de totale formatie in de nieuwe werkorganisatie aan. In de begroting is geen ruimte 
opgenomen voor de inzet van derden. Als er op verzoek van de gemeente extern personeel, buiten 
die van de nieuwe organisatie, ingezet wordt, dan zullen de meerkosten in rekening gebracht moeten 
worden.  
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Toelichting op huisvestingskosten 
We gaan uit van een ‘centraal kantoor’ in Eemsmond en drie sublocaties (huurhuizen) in de overige 
kernen. In onderstaande tabel valt te lezen dat de begrote jaarlijkse huisvestingskosten circa €76.000 
bedragen.

 

Toelichting organisatiekosten 
Op basis van onze ervaring met vergelijkbare organisaties hebben we een inschatting gemaakt van de 
organisatiekosten. Onderstaande tabel geeft daarvan een specificatie. 
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   TOTAAL 

 

aantal 
gebruikers prijs per gebr. per mnd  

Automatisering 20 € 55 € 13.200 

 aantal locaties 
prijs per locatie per 
mnd  

DSL/ADSL 4 € 500 € 24.000 

Porto € 1.000  € 1.000 

Bureaubehoeften € 1.000  € 1.000 

Kopieerkosten € 5.000  € 5.000 

Vakliteratuur € 1.000  € 1.000 

Bijdragen/contributies € 2.000  € 2.000 

Verzekeringen € 1.000  € 1.000 

Accountant € 4.000  € 4.000 

Overige/onvoorzien € 10.000  € 10.000 

 aantal locaties bedrag per mnd  
Telefoon vast 4 € 300 € 14.400 

 

aantal 
gebruikers bedrag per maand  

Telefoon mobiel/ data 
bundel 20 € 50 € 12.000 

Marketing kosten   € 5.000 

TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN   € 93.600 
 
Toelichting activiteitenkosten 
Voor de te besteden activiteitenkosten is een schatting gemaakt van € 25.000 voor het jaar 2018. 
 
Toelichting afschrijvingskosten 
Om de medewerkers van de nieuwe werkorganisatie goed te faciliteren hebben deze goede laptops 
en dergelijke nodig. Het aantal aangegeven laptops/telefoons (30 stuks) gedurende vier jaar is 
bedoeld voor de circa 23 medewerkers. Uit ervaring weten we dat laptops en telefoons niet altijd 4 
jaar meegaan en dat er dus gedurende de looptijd van deze vier jaar een derde moet worden 
vervangen. Ook zullen de werkplekken goed ingericht moeten worden. De totale investering hiervoor 
wordt begroot op € 90.500 en wordt afgeschreven in vier jaar. 

   TOTAAL 

 Aantal prijs per stuk investering 

Laptops 30 € 850 € 25.500 

Werkplekken 20 € 1.200 € 24.000 

Vergaderruimte 1 € 6.000 € 6.000 

mobiele telefoons 30 € 500 € 15.000 

Overige inrichting 1 € 20.000 € 20.000 

Totaal investering   € 90.500 

    
TOTAAL AFSCHRIJVINGSKOSTEN   € 22.625 
(afschrijven in 4 jaar) 
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10.2. Frictiekosten 

Wij kunnen maximaal 1,5 Fte ervaringsdeskundigen, 4,4 Fte MBO uitvoerders en 8,8 Fte HBO 
uitvoerders vanuit de ‘latende organisaties’ plaatsen in de nieuwe werkorganisatie. Het gaat hierbij 
om medewerkers die aan de door ons gestelde criteria voldoen, in termen van het voldoen aan 
functievereisten en de beschikking hebben over de voor de functie benodigde competenties (dan wel 
binnen vier maanden aan deze criteria kunnen voldoen). 
Van personeelsleden van de latende organisaties, die voldoen aan de gestelde eisen en die in dienst 
treden, is de nieuwe werkorganisatie de opvolgend werkgever. Deze personeelsleden hebben bij 
beëindiging van de opdracht na vier jaar recht op een transitievergoeding die mogelijk reeds is 
opgebouwd in de periode van voor indiensttreding bij de nieuwe werkorganisatie. Voor dit deel van 
de transitievergoeding is geen budget aanwezig. Het is bij ons onbekend om hoeveel medewerkers 
het gaat en om welke bedragen het gaat (opgebouwde transitierechten per eind 2017). Wij gaan er 
dan ook van uit dat de gemeente na vier jaar de (eventueel) nieuwe opdrachtnemer verplicht het 
personeel met een vast contract van ons over te nemen en dat, indien er geen nieuwe 
opdrachtnemer is, dan wel de opdracht kleiner is dan die formatie van medewerkers met een vast 
contract, de gemeente staat voor de transitiekosten van het boventallige personeel. We gaan er van 
uit dat we voor wat betreft huurcontracten enzovoorts met een volledig schone lei beginnen. We 
verwachten op dat vlak dan ook geen frictiekosten te maken. 
 

10.3. Wijze van facturatie en betaalritme 

Over de wijze en frequentie van factureren zullen met de opdrachtgever nog nadere afspraken 
worden gemaakt. Deze afspraken worden opgenomen in de overeenkomst. 
 

11. Afspraken concretiseringsfase BVP proces  
 
Naast afspraken over de te leveren diensten in het kader van de aanbesteding zullen er eveneens 
afspraken gemaakt moeten worden over de Best Value procedure ten aanzien van de 
concretiseringsfase. Onderdelen van deze procedure zijn onder meer de Weekly Risk Reports en de 
wijze waarop de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verloopt tijdens dit proces.   
 
11.1. Weekly Risk Reports 
Volgens de Best Value Procurement (BVP) methode werken we met Weekly Risk Reports (WRR). 
Daarin zijn naast de projectgegevens, een mijlpalenplanning, afwijkingen, prestatie informatie (KPI’s) 
en een risicoregister opgenomen. In de besproken risico’s met bijbehorende beheersmaatregelen 
worden onverwachte gebeurtenissen gemeld. Over de voortgang, planning en afwijkingen wordt 
wekelijks gerapporteerd. Ook de KPI’s worden in de weekly’s opgenomen en daarover zal per 
kwartaal gerapporteerd worden. De inhoud van het WRR is in overleg met de opdrachtgever, na de 
geplande gezamenlijke training, vastgesteld. Daarin is de mijlpalenplanning voor de 
concretiseringsfase opgenomen. Voor de uitvoeringsfase zal de WRR in overleg worden aangepast. 
Afgesproken is dat we vanaf heden het WRR versturen waarop de projectleider per mail reageert. 
Maandelijks vindt er een ambtelijk overleg plaats waarin het WRR besproken wordt. 
 

11.2. Communicatiematrix 

Er wordt in overleg met de opdrachtgever een communicatiematrix opgesteld. Hierin zal op 
hoofdlijnen opgenomen worden hoe en wanneer er met de opdrachtgever over de voortgang wordt 
gecommuniceerd. Daarnaast wordt de communicatie en PR planning per doelgroep beschreven. We 
onderscheiden daarin inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers, ketenpartners en medewerkers 
toekomstige organisatie en medewerkers latende partijen.  
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11.3. Overige randvoorwaarden en aandachtspunten  
 
Aannames / uitgangspunten  
 Deze staan opgenomen in de financiële paragraaf in hoofdstuk 10.  

 
In & Out 
Wat niet in de scope van de opdracht zit zal nog nader afgestemd worden met de opdrachtgever.  
Lijst van activiteiten die buiten de scope vallen:  
 werksoorten buiten de basisondersteuning (jeugdconsulent, Wmo consulent, 

participatieconsulent, OGGZ)  
 deel van de CJG taken: GGD werkzaamheden, MEE jeugd, complexe vraagstukken die 

behandeling (in plaats van begeleiding) vergen en casuïstiek waarbij de veiligheid in het geding is 
 

Product en proces eisen  
 Deze zijn opgenomen in paragraaf 7.2 over de kwaliteitseisen.  

 
Proces van verificatie  
 Met de opdrachtgever is een afspraak gemaakt om het proces van verificatie face-to-face te 

laten plaatsvinden en schriftelijk de goedkeuring daarvan te bevestigen. 
 

12. Uitvoering kansen  
 
In de voorbereidingsfase hebben we onderstaande kansen opgenomen. De opdrachtgever heeft nog 
geen beslissing genomen over het al of niet benutten van de kansen.  
 

Kans 1 Inzet projectleider en procesbegeleider als extra investering in de ontwikkeling 
van de integrale teams. 

Inhoud Wij brengen onze ervaring en expertise als projectleider van integrale teams in om 
daarmee het ontwikkelproces sneller op gang te brengen. Dit levert een steviger 
en meer betrouwbare samenwerking op omdat mensen elkaar kennen en 
vertrouwen op elkaars expertise. De integrale werkwijze wordt hierdoor versterkt 
en de kwaliteit van samenwerking neemt toe.  
Met het benutten van deze kans kunnen we de integrale werkwijze versterken 
waardoor de kwaliteit van samenwerking in het gehele sociaal domein toeneemt. 
Onze projectleider creëert draagvlak om de gezamenlijke missie en visie tot 
uitvoering te brengen, door onder meer het organiseren van:  
 leerbijeenkomsten voor professionals van de ketenpartner m.b.t. 

methodieken, werkwijze, etc. 
 werkateliers voor de managementlaag (overstijgend casuïstiek overleg) 
 netwerktrainingen  

Kosten 0,5 fte projectleider = € 52.500 per jaar 

 

Kans 2 Vrijwilligers uit de BMWE gemeenten die buiten de scope van deze opdracht 
vallen kunnen gebruik maken van ons opleidingsinstituut Vitaal vrijwilligerswerk 

Inhoud Integrale professionele samenwerking vraagt ook integrale afstemming met 
vrijwilligers. Door hen samen de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen maken 
we de samenwerkingsverbanden sterker. 

Kosten € 60 per vrijwilliger per training 
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Kans 3 Door de inzet van extra persoonlijke begeleiding verhogen wij de 
participatiegraad van burgers met grote afstand van de arbeidsmarkt 

Inhoud De aanpak sluit aan bij het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid. 
Elke deelnemer die uit een uitkeringssituatie komt scheelt de gemeente ongeveer 
€ 25.000 op jaarbasis en andere stijgingen op de trede van de participatieladder 
leveren een vermindering op van het gebruik van betaalde voorzieningen. 

Kosten Het eerste jaar voor sociale activering van 25 cliënten op jaarbasis 0,9 fte HBO en 
0,66 fte MBO = € 130.000. Het tweede jaar reduceren de kosten doordat de inzet 
van de MBO-er in een re-integratietraject wordt omgezet. De gemeenten kunnen 
voor (een deel van) deze inzet participatiegelden inzetten.  

 

13. Risico’s  
 
In de voorbereidingsfase hebben we onderstaande risico’s opgenomen. Het risicodossier zal samen 
met de opdrachtgever nog verder uitgewerkt worden.  

Risico 1 
Er is onvoldoende zicht op de hoeveelheid en competenties van eventueel verplicht 
over te nemen personeel. De nota van inlichtingen geeft hierover geen uitsluitsel. 

Risico 2 
Politieke vertegenwoordigers nemen beslissingen gedurende de looptijd van het 
contract die invloed hebben op de afspraken uit het contract.   

Risico 3 
Toename in de ondersteuningsvraag waardoor kwaliteit van en tevredenheid over 
de dienstverlening kan dalen. 

 
In een gesprek met de opdrachtgever is gebleken dat zij geen andere risico’s heeft aangedragen. Wel 
hebben wij zelf bij aanvang van de concretiseringsfase drie andere risico’s geconstateerd. Die voegen 
we hieronder toe:   

Risico 4 
De inzet van de Best Value methode heeft het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak 
onvoldoende geborgd 

Risico 5 Medewerkers gemeente zijn onvoldoende meegenomen in aanbestedingsproces 

Risico 6 
Door de vakantieperiode zijn niet alle relevante contactpersonen vanuit de BMWE 
gemeenten beschikbaar waardoor de planning dreigt uit te lopen. 

 

14. Slotwoord 
 
Met veel trots en plezier hebben we met een klein projectteam vanuit Tinten en met input van de 
ambtelijke projectgroep, gewerkt aan dit plan van aanpak. We kijken terug op een leerzaam en 
boeiend aanbestedingsproces. Voor onze organisatie was het de eerste keer dat we een 
aanbesteding hebben gedaan volgens de Best Value methode. Inhoudelijk verandert ons werk en 
werkwijze hierdoor uiteraard niet, maar wel de manier waarop we gewend waren het te 
verwoorden. Het dwingt ons goed te kijken naar de onderbouwing van ons werk. Waarom zijn we 
goed in wat we doen en hoe onderbouwen en meten we dat met cijfers? Gelukkig kwamen we tot de 
constatering dat we al een heleboel aspecten van ons werk meten, maar het heeft ons tevens inzicht 
gegeven in die aspecten die we nog niet of niet goed genoeg bijhouden. Daar kunnen we dan weer 
mee aan de slag.      
We willen de BMWE gemeenten bedanken voor het vertrouwen dat ze ons hebben geschonken door 
ons de opdracht te gunnen. Ook wij hebben het volste vertrouwen in een goede en prettige 
samenwerking met alle betrokkenen, zowel ambtenaren, bestuurders, organisaties en inwoners van 
de BMWE gemeenten. Wij hebben in ieder geval heel veel zin om dit avontuur met een ieder van hen 
voor de komende vier jaar aan te gaan!  

Gieten, 3 oktober 2017 


