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3 Inleiding> 

Inleiding 

Dit beleidsplan beschrijft de missie, visie en strategie van de SWO Spijkenisse over de 

periode 2015-2018. Het beleidsplan is tot stand gekomen met behulp van strategische 

sessies met personeel en bestuur en externe adviseurs. Dit plan is behandeld tijdens de 

bestuursvergaderingen van 4 november 2014 en 27 januari 2015 en vastgesteld op 1 

maart 2015. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: de doelstelling, de missie en de visie van de SWO; 

haar huidige situatie, inclusief een sterkte-zwakte inventarisatie; de 

omgevingsontwikkelingen, inclusief de kansen en bedreigingen en tenslotte de door de 

SWO op basis van het voorgaande geformuleerde strategische keuzes en/of speerpunten. 

Doelstelling, missie en visie van de SWO 

De SWO kent de volgende doelstelling: 

De SWO Spijkenisse ondersteunt mensen van 55 jaar en ouder om zo lang en goed mogelijk 

zelfstandig te participeren in de samenleving en daar waar mogelijk thuis te wonen. 

Dit hebben wij vertaald in de volgende missie: 

De SWO Spijkenisse streeft ernaar om mensen van 55 jaar en ouder de regie over hun eigen 

leven te laten behouden. Wij zien het als onze taak om een actieve bijdrage te leveren aan 

de zelfstandigheid, gezondheid en het geluk van seniore inwoners in de gemeente 

Spijkenisse. 

De SWO heeft als visie: 

De SWO Spijkenisse realiseert haar doelstelling en missie door het op een vraaggestuurde 

wijze aanbieden van welzijnsdiensten, producten, advies en mantelzorgondersteuning. 

Mensen zijn gelukkiger en gezonder als ze in hun eigen omgeving leven, ze kunnen 

meedoen, er bij horen en gezien worden. In de levensloopbenadering komen deze behoeften 

aan de orde. Vandaar dat het werk, de diensten en activiteiten van de SWO op de 

levensloopbenadering zijn afgestemd. We vinden hier 5 levensdomeinen terug: 

Levensdomeinen Nummere 

Lichamelijke behoeften 1 

Behoefte aan veiligheid en zekerheid 2 

Behoefte aan sociaal contact 3 

Behoefte aan waardering en erkenning 4 

Behoefte aan zelfontplooiing 5 
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Huidige situatie 

In dit hoofdstuk worden de huidige situatie en werkgebied, de gemeente Spijkenisse, van 

de SWO beschreven. Tevens worden de sterktes en zwaktes van de huidige organisatie 

verkend. 

De organisatie 

De SWO is een zelfstandige stichting die meer dan 35 jaar bestaat. De 

organisatiestructuur van de SWO is als volgt: de eindverantwoordelijkheid berust bij een 

beleidsbepalend (vrijwilligers)bestuur, waarin 1 lid is afgevaardigd door de 

Cliëntenraad. De dagelijkse leiding berust bij een directeur die volledig is vrijgesteld 

voor managementtaken.  

 

Het uitvoerende werk is onderverdeeld in vier productgroepen, namelijk: 

1. welzijnsactiviteiten 

2. dienstverlening 

3. ouderenadvies en mantelzorgondersteuning 

4. organisatie vrijwilligers. 

De SWO groeide van 11 betaalde medewerkers in 2007 die samen 8,31 FTE1 bezetten 

naar een organisatie waarbij op 1 januari 2014 13 betaalde medewerkers in dienst 

waren die samen 8,22 FTE bezetten. Daarnaast groeide het aantal vrijwilligers van 352 

in 2010 naar 470 eind 2014. 

De geldstroom bestaat voor 55% uit subsidie van de gemeente en voor 45% uit 

bijdragen door deelnemers aan activiteiten en vergoedingen voor diensten en producten 

van de SWO alsmede inkomsten uit sponsor- en fondsenwervende activiteiten. De SWO 

heeft in de afgelopen jaren ingeteerd op haar reserves als gevolg van stijgende kosten en 

dalende (subsidie)opbrengsten. De financieel-economische gezondheid en continuïteit 

van de organisatie is een belangrijke prioriteit.   

                                                                    
1 FTE staat voor Fulltime Eenheid. Binnen de sector welzijn staat 1 FTE voor 36 uur per week. 

Bestuur 

Directeur 

Welzijn Diensten Ouderenadvies 
Vrijwilligersbegeleidi

ng 

office management 
Financiele 

administratie 
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Het verlies aan inkomsten is grotendeels veroorzaakt door een daling van de tarieven in 

vervoer t.b.v. dagbesteding. De organisatie heeft er bewust voor gekozen om vervoer als 

dienst te handhaven en heeft enige tijd nodig gehad om de kosten en baten van deze 

activiteit in evenwicht te brengen. Doordat subsidies de afgelopen 4 jaar niet zijn 

geïndexeerd en de uitgaven wel met de inflatie meegroeiden zijn de subsidie inkomsten 

met zo’n 8% afgenomen. Vanaf 2014 is de SWO bezig met een inhaalslag om kosten en 

baten beter met elkaar in evenwicht te brengen door enerzijds kritisch naar kosten te 

kijken en anderzijds de dienstverlening uit te breiden en/of inkomsten te verhogen.  

De SWO heeft ervoor gekozen om zich nadrukkelijk te presenteren door aanwezig te zijn 

in vele gremia en door het ontplooien van een groot aantal activiteiten gebaseerd op de 5 

levensdomeinen.  

Efficiency 

Zowel op het vlak van organisatie als op het vlak van automatisering zien we nog veel 

verbetermogelijkheden. Door de huidige werkwijze zijn medewerkers relatief veel tijd 

kwijt aan administratie en het beheren of rapporteren van informatie. Bovendien 

werken de verschillende afdelingen (Welzijn, Ouderenwerk, Ouderenadvies) met 

verschillende applicaties. Zo maakt het onderdeel Welzijn gebruik van MVO win en 

maken de ouderenadviseurs en ouderenwerkers afwisselend gebruik van MVO win, 

Regipro en Perfect View. MVO win en Regipro hebben een vergelijkbare werking en 

moeten er voor zorgen dat het primaire proces rondom onze producten en diensten kan 

worden uitgevoerd.  

De boekhouding wordt gevoerd in het pakket King en er zijn geen geautomatiseerde 

koppelingen tussen de voor werkprocessen gerelateerde pakketten en de financiële 

software. Naast de inefficiënties die dit oplevert heeft de SWO hierdoor onvoldoende 

inzicht in de geleverde toegevoegde waarde van haar werk.  

Speerpunt: Creëren van 1 waardeketen waarbij de cliënt centraal staat en het 

productieproces integraal vanuit 1 punt wordt aangelopen, gedocumenteerd, beheerd en 

gerapporteerd op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en waarbij gebruik 

wordt gemaakt van 1 softwarepakket voor het primaire proces.  

In 2015 wil de SWO haar primaire en secundaire processen optimaliseren en de 

werkzaamheden zoveel als mogelijk automatiseren. Daarbij zullen deze processen 

zodanig worden ingericht dat er een sluitende waardeketen ontstaat waardoor 

resultaten van ons werk geautomatiseerd kunnen worden opgeleverd en gerapporteerd.  

Eigenaarschap 

Binnen de organisatie is een scherpe tweedeling tussen directie en medewerkers. 

Medewerkers voeren uit en de directie is verantwoordelijk voor beleid, processen, 

financiën, producten, promotie etc. Dit maakt de organisatie te veel afhankelijk van de 
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directie en tegelijkertijd constateren we dat het beleggen van alle inhoudelijke en 

organisatorische beleidskwesties bij een persoon tot starheid en kwetsbaarheid leidt.  

Vandaar dat we als organisatie delen van de verantwoordelijkheid voor beleid en 

organisatorische kwesties willen overdragen aan de beroepskrachten. Zo zullen de 

beroepskrachten voor de terreinen Welzijn, Ouderenadvies en Ouderenwerk niet alleen 

inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor deze beleidsterreinen en de noodzakelijke 

ontwikkelingen op dit vlak. Ook zullen zij meer verantwoordelijkheid dragen qua 

organisatie en financiële huishouding.  

De vaste producten die de SWO bezit worden in zijn geheel belegd bij een aantal 

medewerkers. Waardoor niet alleen de operationele taken worden uitgevoerd maar ook 

de productmanagement taken behorend bij dit product (productmanagement, promotie, 

prijsbepaling en distributie). Een aparte medewerker wordt verantwoordelijk gemaakt 

voor de financiële administratie binnen de organisatie, de facturatie en de inning van 

gelden.  

Op deze wijze willen we controle creëren over onze producten en diensten, de daaraan 

verbonden geldstromen en de wijze waarop deze producten en diensten zich in de tijd 

moeten ontwikkelen. We zullen een oplossing moeten creëren voor de operationele 

werkzaamheden die de medewerkers nu nog uitvoeren door werkzaamheden niet meer 

uit te voeren, te automatiseren of meer werkzaamheden te laten vallen bij een grotere 

groep vrijwillige gastheren / gastvrouwen.    

Speerpunt: introductie product- en beleidseigenaren die verantwoordelijkheid nemen 

voor het totale portfolio en de financiële stromen behorend bij dat portfolio.  

Speerpunt: introduceren van gastheren/gastvrouwen (vrijwilligers of wwb-ers) die een 

belangrijk deel van de operationele taken die nu nog worden uitgevoerd door 

beroepskrachten gaan uitvoeren. Dit betreft werkzaamheden zoals: opnemen telefoon, 

planningen vervoer, ontvangen gasten, op weg helpen vrijwilligers voor de verschillende 

diensten, etc. 

Het werkgebied van de SWO: de gemeente Spijkenisse 

Momenteel is het werkgebied van de SWO vrijwel beperkt tot de gemeente Spijkenisse.  

Voor de SWO zijn onderstaande demografische gegevens uit het CBS (Centraal Bureau 

voor de Statistiek) van belang. De gemeente Spijkenisse telt per mei 2014 72.561 

inwoners, een aantal dat licht dalend is.  

Het aantal 55-plussers in 2014 groeit t.o.v. 2013 met 738 personen. Spijkenisse is een 

gemeente die grijzer wordt. Het aantal niet westerse allochtonen loopt op van 10.122 in 

2012 naar 10.522 in 2014.  
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Personen met de Surinaamse etniciteit vormen de grootste niet-westerse 

allochtonengroep gevolgd door de Antillianen en de Arubanen. Personen met de Turkse 

etniciteit vormen in Spijkenisse getalsmatig de derde niet-westerse allochtone 

bevolkingsgroep. De westerse allochtonen in Spijkenisse zijn vooral afkomstig uit het 

voormalig Nederlands-Indië (Indonesië) en uit het buurland Duitsland.  

Doordat de AWBZ taken vanaf 2015 door de gemeente zullen worden uitgevoerd en de 

budgetten voor deze uitvoering beperkt worden, voorziet de SWO een sterk toenemende 

vraag naar haar diensten. Niet alleen door het sluiten van verzorgingstehuizen waardoor 

de vraag naar vervoer, maaltijden, alarmering en andere vormen van ondersteuning 

zullen toenemen. Ook op sociaal vlak zien we een groeiende behoefte naar het bestrijden 

van eenzaamheid, sociale contacten en het invullen van een zinvol bestaan. Hierdoor 

ontstaat een toenemende vraag naar “maatjes” en mantelzorgondersteuning. 

Binnen de huidige organisatie wordt gewerkt met ruim 470 vrijwilligers. Deze 

vrijwilligers doen met name uitvoerend werk. Indien de toenemende vraag naar 

“maatjes” doorzet zullen wij meer vrijwilligers nodig hebben om deze activiteiten te 

kunnen uitvoeren.  

speerpunt : zowel bestaande als nieuwe vrijwilligers werven, selecteren en opleiden om 

aan de toenemende vraag naar maatjes te kunnen voldoen. Dit speerpunt is verwoord in 

het projectplan “Betere zorg met Vrijwilligers”.  

Sterktes en zwaktes 

De SWO Spijkenisse ziet de volgende (interne) sterktes in haar organisatie: 

1. Trouwe en grote groep vrijwilligers (470) waarmee een groot deel van de doelgroep 
kan worden ondersteund. 

2. Goed opgeleid kernteam met kennis van de doelgroep, beleidsterreinen en een 
klantgerichte instelling  

3. Compleetheid van de dienstverlening. De SWO biedt een zeer breed assortiment aan 
producten, diensten en advies om zelfredzaamheid onder senioren te bevorderen. 

4. de goede werkrelatie met de gemeente Spijkenisse 

 

De SWO Spijkenisse onderkent de volgende (interne) zwaktes in haar organisatie: 

1. De Zichtbaarheid van de SWO bij potentiële cliënten, stakeholders, 
partnerorganisaties en bestuurders in haar werkgebied. Een relatief betrouwbare 
maar ook “oubollige” uitstraling richting cliënten, stakeholders, partnerorganisaties 
en bestuurders in het werkgebied. 

2. Relatief beperkt netwerk van beslissers en beïnvloeders op het vlak van Welzijn in 
haar verzorgingsgebied.  
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3. Inrichting, efficiency en aangetoonde effectiviteit van de organisatie. 

Samenvattend: Vrijwilligers zijn een belangrijke kracht waarmee we al invulling geven 

aan nieuw beleid van de overheid. Met deze vrijwilligers kunnen we een belangrijke 

bijdrage leveren aan het helpen vormgeven van de transitie in de zorg. Onze vrijwilligers 

belichamen als het ware de participatiemaatschappij. Onze diensten en onze kennis van 

de behoefte aan nieuwe diensten maken ons eveneens een ideale partner voor de 

doelgroep en de overheid. Maar onze beperkte invloed op het krachtenveld van de lokale 

zorg en welzijn in combinatie met onze “oubollige” uitstraling zorgen er voor dat we 

minder snel als strategische partner worden gezien.  

Conclusie: Om in het kader van continuïteit en groei optimaal van onze krachten gebruik 

te kunnen maken moeten we actief een netwerk opbouwen bij de juiste beslissers en 

zullen we daar duidelijk moeten maken welke bijdrage we kunnen leveren aan de 

transitie van de zorg en het Bruto Nationaal Geluk van Senioren in Spijkenisse. Onze 

uitstraling en communicatie moeten dit over het voetlicht brengen. Daarnaast zullen we 

de organisatie efficiënter moeten inrichten en cliënteffecten structureel moeten meten.  

Omgevingsontwikkelingen 

In dit hoofdstuk worden de omgevingsontwikkelingen van de SWO beschreven. Tevens 

worden de (externe) kansen en bedreigingen beschreven. 

Demografische ontwikkelingen 

In het vorige hoofdstuk kwam beknopt de demografie binnen de gemeente Spijkenisse 

aan de orde. Hieruit blijkt dat de gemeente met een snel verouderende bevolking heeft te 

maken, wat zich mede manifesteert in een snel toenemend aantal één- en 

tweepersoonshuishoudens. Er zijn dus steeds meer alleenstaanden. Dit is ook een 

doelgroep voor de SWO, vooral als zij vereenzamen. Eenzaamheid is aan de orde, 

wanneer men het verschil tussen de relaties die men heeft en de relaties die men zich 

wenst, als negatief ervaart. Tegelijkertijd zien we dat mensen klachten ervaren en/of 

gedrag vertonen dat onze specialisten koppelen aan eenzaamheid maar waarvan de 

mensen zelf deze niet koppelen aan een gevoel van eenzaamheid. 

Hoewel senioren langer vitaal blijven dan vroeger betekent de vergrijzing tevens een 

snelle toename van het aantal hoogbejaarden (80+ jaar) met behoefte aan intensieve 

zorg en welzijnsdienstverlening. De SWO zal op deze groeiende vraag moeten inspelen.  

De vergrijzing leidt tevens tot hogere kosten van de gezondheidszorg die deels kunnen 

worden voorkomen door welzijnsdiensten en –producten van de SWO. Uit het werk van 

de ouderenadviseurs blijkt bijvoorbeeld dat een behoorlijk groot aantal senioren te 

maken heeft met een problematische financiële situatie. Verborgen armoede komt bij 
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senioren frequent voor. Een belangrijk deel komt rond van alleen de AOW. Echter 

problemen ontstaan ook doordat senioren mede als gevolg van ouderdom en de daarbij 

gepaard gaande achteruitgang niet goed omgaan met geld of doordat derden (onder 

andere kinderen) het inkomen toe-eigenen. De hulp bij thuisadministratie is een 

oplossing voor dat deel van de mensen dat in de problemen komt door de eigen 

administratie niet te ordenen. Soms bemiddelen de ouderenadviseurs bij het tot stand 

komen van bewindvoering.  

Wmo en AWBZ 

De Wmo die op 1 januari 2007 in werking is getreden heeft ‘meedoen’ als uitgangspunt. 

SWO heeft hier altijd op ingespeeld. De Wmo 2015 versterkt de uitgangspunten van het 

meedoen en participeren: 

 het doel is burgers in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en 

mee te doen in de samenleving. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid 

passende ondersteuning te bieden aan burgers die niet (volledig) op eigen 

kracht kunnen deelnemen;  

 de nadruk ligt op preventie en het versterken van de bestaande sociale 

infrastructuur in de wijken, om zo te voorkomen dat zwaardere zorg 

noodzakelijk is. Hulpvragen worden eerst in het eigen sociale netwerk 

opgevangen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan de hulpvrager en/of de 

mantelzorger terecht bij de algemene voorzieningen. Alleen daar waar 

zwaardere ondersteuning nodig is, kan op basis van een indicatie gebruik 

worden gemaakt van een maatwerkvoorziening.  

De WMO is ingesteld om te bevorderen dat mensen elkaar helpen en ondersteunen, 

maatschappelijk betrokken zijn en zich actief inzetten voor de samenleving als burger, 

vrijwilliger, of mantelzorger. De Wmo kent de volgende prestatievelden: 

1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en 
buurten 

2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien 
en van  
ouders met problemen met opvoeden 

3. het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning 

4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 

5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het 
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch 
probleem en van mensen met een psychosociaal probleem 

6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch 
psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve 
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van het behoud van het zelfstandig functioneren of hun deelname aan het 
maatschappelijke verkeer 

7. het bieden van maatschappelijk opvang, waaronder vrouwenopvang 

8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het 
bieden van psychosociale hulp bij rampen 

9. het bevorderen van verslavingsbeleid. 

De SWO begeeft zich op de prestatievelden 1 en 3 t/m 6. We zien het als onze taak om op 

basis van de behoefte van senioren activiteiten en diensten uit te voeren, waarbij zoveel 

mogelijk gebruik wordt gemaakt van vrijwillige inzet, die de zelfredzaamheid 

bevorderen en problemen helpen voorkomen.  

De transities 

In de WMO zijn diverse wetten gebundeld waaronder de Welzijnswet en de 

huishoudelijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 

januari 2015 komen daar bij de nieuwe wet Werken naar Vermogen, de AWBZ 

begeleiding en persoonlijke verzorging, Deze transities zijn van grote invloed op de 

taakstelling van de SWO.  

De WMO vraagt om een nieuwe manier van werken: Welzijn Nieuwe Stijl (WNS). WNS 

gaat uit van de eigen kracht en het oplossend vermogen van mensen en hun omgeving. 

Burgers hebben de regie over hun eigen leven en zijn zelf verantwoordelijk voor het 

oplossen van problemen. Professionals dragen zorg voor de organisatie van passende 

ondersteuning aan burgers die niet op eigen kracht kunnen meedoen. Daarbij zet de 

professional zoveel als mogelijk informele netwerken in. Alhoewel de ouderenadviseurs 

van de SWO gewend zijn te werken vanuit de eigen kracht en het eigen netwerk van de 

senior en het achterhalen van de vraag achter de vraag zal dit bij medewerkers toch 

nieuwe competenties vragen. Helpen wordt meer faciliteren. In plaats van uitvoeren 

zullen we meer adviserend en sturend zijn. Deze competentieontwikkeling is 

opgenomen in de speerpunten. 

De rol van de SWO 

SWO speelt een rol in de 1e en 2e lijn en is gericht op hulpvragers én mantelzorgers. In 

die zin moet en wil SWO de kanteling in welzijn verder verbreden en verdiepen. SWO 

werkt als organisatie zelf ook conform Welzijn Nieuwe Stijl. Dat betekent dat de 

professionals zich richten op de hulpvragers die ondersteuning nodig hebben en op het 

stimuleren, begeleiden en trainen van vrijwilligers – en minder op coördinerende en 

uitvoerende taken, taken waarvoor we nu vrijwilligers willen gaan inzetten. 

De SWO heeft veel ervaring met het begeleiden van vrijwilligers en vrijwilligersgroepen. 

Deze ervaring kan eveneens worden ingezet voor vrijwillige zelforganisaties die actief 
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zijn in ons werkgebied. Binnen het project: Betere Zorg Met Vrijwilligers, zullen wij dit 

als speerpunt opnemen.  

Daarnaast ziet de SWO kansen als het gaat om het uitvoeren van AWBZ taken. In de 

praktijk van alle dag blijkt al dat de scheidslijn tussen WMO en AWBZ taken niet altijd 

even helder is. Daarnaast zijn we van mening dat de uitvoering van typische AWBZ taken 

zoals dagbesteding en individuele begeleiding door de SWO kan leiden tot 

schaalvoordelen binnen de SWO, een betere dienstverlening naar de cliënt en een 

versnelling van de transitie kan helpen inzetten waardoor een besparing op 

maatschappelijke kosten wordt gerealiseerd. Dit laatste enerzijds omdat de SWO 

beschikt over een breed instrumentarium aan welzijnsproducten die geïntegreerd ook 

als dienstverlening binnen AWBZ taken kunnen worden ingezet. Anderzijds is de grote 

groep vrijwilligers waarmee de SWO werkt een belangrijke voorwaarde om deze taken 

met een lager budget uit te kunnen voeren.   

Speerpunt: de SWO moet zich inschrijven op AWBZ taken voor de gemeente Spijkenisse 

en haar dienstverlening gefaseerd uitbreiden naar taken als dagbesteding, individuele 

begeleiding en complexe begeleiding. Daarbij gebruik makend van het bestaande 

instrumentarium en haar grote groep vrijwilligers.  

Overige externe ontwikkelingen  

Overige ontwikkelingen die op de SWO afkomen zijn: 

- de toenemende vergrijzing die zowel meer fitte senioren als potentiele 
vrijwilliger opleveren als meer kwetsbare senioren en een toenemende 
eenzaamheidsproblematiek.  

- Verzorgingshuizen worden gesloten of krijgen een andere bestemming. 
Senioren blijven langer thuis wonen waardoor de vraag naar activiteiten, 
diensten, advies en mantelzorgondersteuning zullen toenemen. 

- De daarbij gepaard gaande bezuinigingen op de AWBZ zorgen voor een extra 
groei van de hulpvraag.  

- De vrijwilligersgroep verandert als gevolg van de Wet op de Participatie en 
omdat veelal jongere, werkloze vrijwilligers er voor kiezen om met 
vrijwilligerswerk een grotere kans op de arbeidsmarkt te verwerven. Ook dit 
vraagt van de SWO een andere manier van begeleiden. 

- De huidige groep senioren die zich aandient zijn in het algemeen fitter en beter 
opgeleid dan een generatie daarvoor. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om 
vrijwilligers ook andere rollen te geven dan een uitvoerende.  

- Er wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers maar de beschikbaarheid 
van mantelzorgers neemt af als gevolg van kleinere gezinnen vanaf de jaren 
‘50/’60 en het feit dat kinderen steeds vaker verder weg wonen.  

- Door dalende budgetten in de zorg zien we dat deze sector steeds vaker 
activiteiten uit gaat voeren die niet tot haar kerntaken behoren zoals Welzijn. 
Deze ontwikkeling zien we eveneens bij woningbouwverenigingen.  
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Kansen en bedreigingen 

De SWO Spijkenisse ziet de volgende (externe) kansen: 

1. de vergrijzende samenleving alsmede het langer zelfstandig blijven wonen van 

Senioren leidt tot groei van de doelgroep voor de SWO en een sterk toenemende 

vraag naar onze producten en diensten. Ook de integratie van Spijkenisse met 

Bernisse heeft hier invloed op.  

2. De AWBZ zal naast de WMO lokaal worden uitgevoerd. Naast een bezuiniging 

verwacht de SWO dat de gemeente meer belang zal hechten aan het deels uitvoeren 

van deze taken door organisaties als de SWO. Daarnaast zien we kansen om ons 

werkveld uit te breiden naar taakvelden die voorheen door partijen in de zorg 

werden uitgevoerd (dagbesteding, individuele begeleiding). 

3. De transitie van de zorg naar een participatiemaatschappij waarin meer zelf 

oplossend vermogen van burgers wordt gevraagd zal de vraag naar expertise van de 

SWO op het vlak van activatie, participatie en zelfregie, doen toenemen. 

De SWO Spijkenisse onderkent de volgende (externe) bedreigingen: 

1. de subsidie die de gemeente Spijkenisse toekent en de hoogte daarvan wordt 

jaarlijks bepaald en kan derhalve fluctueren. Daarnaast is deze al jaren niet 

geïndexeerd. De bezuinigingen op de WMO en de vanuit de AWBZ naar de 

gemeenten overgehevelde taken maakt de onzekerheid over subsidie in de toekomst 

groter.  

2. andere aanbieders kunnen diensten en producten gaan aanbieden die de SWO nu 

aanbiedt, bijvoorbeeld thuis- en ouderenzorg, verpleegtehuizen, MEE of collega 

welzijn instellingen in andere gemeenten. 

3. Door de 4-jaarcyclus van de gemeentepolitiek is het beleid van de gemeente richting 

de SWO in de toekomst moeilijk te voorspellen 

Vooral de toetreding van "goedkope" en "grote" concurrenten kunnen een bedreiging 

vormen. Maar indien wij in staat zijn om onze uitstraling als relevante partner te 

verbeteren en ons vrijwilligerskader in te zetten dan is er een goede kans dat we nieuwe 

toetreders in ons verzorgingsgebied met zelfvertrouwen tegemoet kunnen treden. De 

financiering van ons werk en onze ambities zullen een uitdaging en een risico blijven. 

Met groei en het ontwikkelen van dienstverlening op de nieuwe aanbestedingsterreinen 

kunnen we dit risico inperken. Tegelijkertijd zullen we duidelijk moeten maken welke 

resultaten we leveren en zullen we naast subsidies ook andere bronnen van inkomsten 

moeten verwerven zoals sponsoring en projectfinanciering. Met dit laatste zijn we ook 

goed in staat om innovatie te realiseren. Door gericht diensten te blijven ontwikkelen 

met een eigen inkomstenstroom dragen we hier eveneens aan bij. 
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 Conclusie: Concurrentie is een probleem zeker in het licht van ons netwerk en 

uitstraling naar de beslissers. Daarom is het zaak om deze punten aan te pakken. Door de 

kwaliteit van onze diensten en grote groep vrijwilligers kunnen we nieuwe toetreders 

ook afschrikken. Ons budget blijft altijd te gering. Maar door de focus op de aanbesteding 

en het uitbreiden van dienstverlening moeten we hier meer ruimte in kunnen creëren. 

Ook andere geldstromen verdienen aandacht zoals sponsoring, externe fondsenwerving. 

Bovenstaande conclusies leiden tot de in hoofdstuk 5 geformuleerde speerpunten op het 

vlak van aanbesteding, uitbreiding fondsenwerving en het verbeteren van de relatie met 

belangrijke stakeholders, beslissers en beleidsmakers binnen de gemeente en andere 

organisaties. 

Strategische keuzes 

In dit hoofdstuk wordt de strategische richting van de SWO voor de periode 2015 – 2018 

beschreven. De veranderingen in de zorg en in het bijzonder de AWBZ taken zullen een 

belangrijke rol spelen in de keuzes die we maken voor de komende drie jaar. 

Tegelijkertijd realiseren we ons dat de organisatie qua efficiency en qua 

taakvolwassenheid een volgende stap moet maken. Daarnaast hebben we de ambitie om 

veel meer inzichtelijk te maken wat de resultaten en effecten van onze inspanningen zijn. 

Daarbij moet duidelijk zijn dat de combinatie van welzijn, ouderenwerk en 

ouderenadvies geen simpele samenvoeging van taken is maar dat het geheel van deze 

onderdelen meer is dan de som der delen. Vandaar dat de breedte van ons assortiment 

een belangrijke strategische waarde heeft. Tot slot zal onze strategie er op gericht zijn 

om te innoveren met behulp van fondsenwerving en de zichtbaarheid van de SWO op 

gemeentelijk vlak, zowel als het gaat om output en outcome, te verbeteren.  

Koers 

De door de SWO gekozen koers voor de jaren 2015-2018 is het uitbreiden van de 

dienstverlening naar nieuwe binnen het AWBZ domein geplaatste taakvelden als 

dagbesteding en begeleiding.  

We blijven een breed pakket van veelsoortige activiteiten aanbieden om zo klantgericht 

als mogelijk bij te dragen aan de zelfredzaamheid van senioren in Spijkenisse. Door de 

toenemende vergrijzing, de toename van eenpersoons huishoudens, de steeds grotere 

belasting van mantelzorgers en de terugtrekkende overheid zien we wel een grotere 

behoefte aan eenzaamheidsbestrijding. Op dat vlak zullen we onze dienstverlening 

verder uitbreiden met “maatjes”, mantelzorgondersteuning en de herintroductie van het 

“signalerend huisbezoek”.  

Op het vlak van Welzijn zien we verdere groeimogelijkheden mits dit onderdeel aan gaat 

tonen wat de toegevoegde waarde is rond zelfredzaamheid en de kostenbesparingen die 
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het maatschappelijk kan realiseren op het gebied van zorg. Daarvoor slaan we twee 

wegen in. Enerzijds zullen we onze waardeketen integreren en gaan we cliënten binnen 

welzijn structureel monitoren op vlakken van zelfredzaamheid en de 5 levensdomeinen. 

Door trendmatig te monitoren zijn we in staat om te meten welke bijdrage welzijn heeft 

aan het Bruto Nationaal Geluk van onze cliënten.  

Tegelijkertijd starten we met het project “Welzijn op recept”. Uit onderzoek blijkt dat 

zo’n 50% van de klachten waarmee senioren naar de huisarts gaan voortkomt uit 

psychosociale oorzaken. Waar we nu nog een medicijn voorschrijven aan deze doelgroep 

vragen we de arts, de wijkverpleger of de huisarts een welzijnsactiviteit als recept uit te 

schrijven. Het doel is dat we door mensen mee te laten doen, te laten bewegen, actief te 

laten zijn en of anderen te ontmoeten een daling van de vraag naar zorg willen 

realiseren.  

Wat betreft de interne organisatie staan er vier belangrijke thema’s op het programma. 

- De introductie van producteigenaren; 

- De transitie van operatie naar tactisch en strategische werkzaamheden 
(introductie vrijwilligers coördinatoren); 

- De introductie van 1 waardeketen en de integratie in 1 softwarepakket; 

- Het optimaliseren van de financiële huishouding. 

 

Producteigenaarschap 

Belangrijke diensten waar veel middelen aan besteed worden of die veel tijd vragen van 

medewerkers krijgen een producteigenaar (maaltijden, vervoer, alarm, klussendienst en 

uitjes). Deze eigenaar is verantwoordelijk voor het product van A t/m Z en zal niet alleen 

toezien op de uitvoering van activiteiten maar ook op de kosten, de baten, de promotie, 

de onderliggende processen en distributie van deze dienst of producten.  

Dit willen we vooralsnog doen binnen de bestaande bezetting. We denken hier tijd voor 

te kunnen creëren door enerzijds keuzes te maken in wat we doen en anderzijds een 

flink aantal operationele taken te beleggen bij vrijwilligers zelf en/of een groep van 

gastheren/gastvrouwen die we willen aantrekken om de dagelijkse gang van zaken 

binnen de organisatie te helpen coördineren. Zie ook het project “Betere zorg met 

Vrijwilligers.” 

De mensen die hiervoor worden ingezet worden apart opgeleid en begeleid in deze rol.  

Transitie van operatie naar beleidsmatig werken 

Door de grote hoeveelheid operationele taken komen we onvoldoende toe aan innovatie, 

organisatieverbetering en productoptimalisatie.  
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Door de introductie van vrijwilligers coördinatoren kunnen we tijd vrijmaken om over 

ons werk na te denken, te innoveren en te verbeteren. Niet alleen op het vlak van onze 

diensten maar ook op het vlak van Welzijn, Ouderenwerk en Ouderenadvies.  

Deze transitie krijgt enerzijds vorm door de introductie van vrijwilligerscoördinatoren 

en anderzijds door binnen de verschillende afdelingen structureel meer tijd vrij te 

maken voor beleidsmatige taken. Dit laatste realiseren we door het maken van 

persoonlijke afspraken met de medewerkers die dit betreft en hen hierin te sturen, 

coachen en begeleiden.  

Voorwaarden invullen om relevantie te vergroten 

Naast bovengenoemde speerpunten zal de SWO zich de komende jaren focussen op de 

introductie van KPI’s waarmee we ons werk richting geven en tegelijkertijd een 

systematiek hanteren om op een effectieve wijze onze doelen te gaan realiseren. 

Tegelijkertijd zullen we om onze ambities te realiseren meer aandacht moeten geven aan 

het “laten zien” van wat we doen, met welk doel en met welke resultaten. Dit zal 

bijdragen aan een beter imago van de SWO bij zowel de doelgroep als belangrijke 

stakeholders. Gezien de bezuinigingen in de samenleving zullen we eveneens meer focus 

moeten geven op het extern, via fondsen, realiseren van financiering om innovaties en 

nieuwe diensten te kunnen starten en levensvatbaar te kunnen neerzeten.  

 Dienstverlening binnen de Wmo prestatievelden 

 

1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken 
 en buurten  

3. het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning  

4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 

5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het 
 zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch 
 psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.  

6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch 
 psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten 
 behoeve van het behoud van het zelfstandig functioneren of hun deelname aan 
 het maatschappelijke verkeer 

Dit zal de SWO ook de komende jaren blijven doen. Bij de overige prestatievelden speelt 

de SWO nu geen directe rol. Voor de meeste prestatievelden is dat, gezien de aard van de 

organisatie, voor de hand liggend.  

Bij prestatieveld 1 (het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van 

dorpen, wijken en buurten) is de aanwezigheid van de SWO in wijkteams voorzichtig. Bij 

deze specifieke welzijnswerkfunctie (sociaal-cultureel werk/opbouwwerk) mag ook van 



 

   

16 Strategische keuzes 

de SWO inzet worden verwacht. Op dit moment speelt de SWO een rol doordat 

verschillende beroepskrachten een plek hebben verworven in een aantal wijkteams. 

Vooralsnog blijven we voorzichtig met deze inzet enerzijds omdat Spijkenisse niet, zoals 

zoveel gemeenten, voor wijkteams kiest en anderzijds omdat we van mening zijn dat de 

participatie in wijkteams niet in alle gevallen tot een productieve tijdsbesteding leidt. 

Tegelijkertijd merken we dat de wijkteams in Spijkenisse vanuit zorg zijn opgezet en 

daardoor veelal onderwerpen behandelen die niet tot de kerncompetentie van de SWO 

behoren.  

Meer samenwerking 

De afgelopen jaren is de SWO meer samenwerking aangegaan met woningcorporaties, 

Zadkine en Humanitas. We zijn van mening dat deze samenwerking geïntensiveerd kan 

worden en dat de expertise van de SWO op het vlak van Welzijn in combinatie met de 

beschikbare ruimte en nabijheid tot de doelgroep van deze samenwerkingspartners tot 

belangrijke kostenvoordelen kan leiden. Om die reden onderzoeken we in 2015 de 

mogelijkheid tot het virtueel aanbieden van activiteiten als “dienst” aan deze 

organisaties. Dit speerpunt vatten we samen in het project “de activiteitenfabriek”. 

Samenvattende speerpunten 

Speerpunt: Maatjesproject. Dit onderdeel van het project “Betere zorg met Vrijwilligers” 

is bedoeld om onder bestaande vrijwilligers en nieuw te werven vrijwilligers Maatjes te 

ontwikkelen en begeleiden die het netwerk van cliënten en eenzaamheid helpen 

bestrijden.  

Speerpunt: Diensten ontwikkelen t.b.v. aanbestedingspercelen dagbesteding en 

individuele begeleiding.  

Speerpunt: Creëren van 1 waardeketen waarbij de cliënt centraal staat en het 

productieproces integraal vanuit 1 punt wordt aangelopen, gedocumenteerd, beheerd en 

gerapporteerd op basis van KPI’s. Dit alles vanuit 1 cliëntvolgsysteem of softwarepakket 

aangestuurd.  

Speerpunt: introductie KPI’s t.b.v. het effectiever inzetten van middelen en menskracht 

om onze doelen en resultaten te helpen meten, realiseren en rapporteren.  

Speerpunt: Optimalisatie productproposities door: introductie product- en 

beleidseigenaren die verantwoordelijkheid nemen voor het totale portfolio en de 

financiële stromen behorend bij dat portfolio.  

Speerpunt: Financieel inzicht en sturing op ieder moment zodat inkomsten en uitgaven 

met elkaar in balans zijn en er een gezonde financiële positie wordt opgebouwd.  

Speerpunt: introduceren van gastheren/gastvrouwen (vrijwilligers of wwb-ers) en 

vrijiwilligerscoördinatoren die een belangrijk deel van de operationele taken die nu nog 



 

   

17 Slotconclusie 

worden uitgevoerd door beroepskrachten gaan uitvoeren. Dit onderdeel van het project : 

“ Betere zorg met Vrijwilligers” helpt ons om beroepskrachten meer beleidsmatig en 

innoverend te kunnen inzetten.  

Speerpunt: Zichtbaarheid SWO vergroten naar zowel doelgroep als belangrijke 

publieksgroepen. Om in het kader van continuïteit en groei optimaal van onze krachten 

gebruik te kunnen maken moeten we actief een netwerk opbouwen bij de juiste 

beslissers en zullen we daar duidelijk maken welke toegevoegde waarde we realiseren 

en welke ambities we hebben. Onze uitstraling en communicatie moet worden 

afgestemd op onze eigenlijke identiteit: een bekwame, resultaatgerichte en betrokken 

dienstverlener van Welzijn. 

Speerpunt: Fondsenwervingsinspanningen verhogen teneinde innovaties en nieuwe 

diensten te ontwikkelen 

Speerpunt: “De Activiteitenfabriek” :Welzijn als dienst aanbieden aan ouderencentra, 

coöperaties en samenwerkingspartners als Humanitas en Careyn waardoor meer 

synergie en leereffecten kunnen worden gecreëerd.  

Speerpunt: Ontwikkelen Welzijn op Recept om enerzijds een doelgroep te bereiken die 

hulp mijdt en anderzijds deze hulp uit de zorgcontext te halen waarmee naar 

verwachting zorgkosten voor de samenleving in de toekomst kunnen worden vermeden.  

Slotconclusie 

Voor bovenstaande speerpunten trekt de SWO 3 jaar uit. Aan het eind van de rit 

verwachten we een organisatie te hebben die financieel gezond is, een aantal nieuwe 

diensten aanbiedt met het oog op een effectieve bijdrage aan de missie en een 

organisatie die stuurt op die zaken die de meeste bijdrage leveren aan die doelstelling.  

De organisatie zal gegroeid zijn doordat nieuwe diensten vragen om budget en 

medewerkers. Dit budget komt grotendeel van de uit de AWBZ zorg die vanaf 1 januari 

2015 wordt overgeheveld naar de gemeente.  

Tegelijkertijd zien we dat de gemeente meer vertrouwen heeft in de SWO als organisatie 

die hen helpt hun zorgtaken efficiënt en effectief uit te voeren mede omdat deelnemers, 

vrijwilligers en cliënten de dienstverlening van de SWO als onmisbaar voor Spijkenisse 

kenmerken. Met die tijd verwachten we dat onze werkwijze kan worden geïntroduceerd 

binnen andere welzijnsdoelgroepen en wellicht andere regio’s .  


