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Met gepaste trots presenteren wij ons strate-
gisch organisatieplan 2022-2024. Samen een 
stap verder in welzijn is onze bedoeling. Wij 
streven ernaar dat iedere inwoner van Barend-
recht, van jong tot oud, op zijn/haar eigen 
manier kan deelnemen aan onze samenleving. 

Wat betekent onze bedoeling Samen een stap 
verder in welzijn? Dit is op meerdere manie-
ren uit te leggen. Een ieder is uniek en ook de 
stappen die men zet in zijn of haar welzijnsbe-
hoefte. Iedere levensweg kent uitdagingen. Wij 
lopen graag mee tijdens levensgebeurtenissen 
wanneer een inwoner een welzijnsvraag heeft. 
Iedere stap telt! Hoe groot of klein deze ook 
is. Zo zijn wij er bijvoorbeeld voor inwoners die 
een steuntje in de rug nodig hebben, jongeren 
die eenzaam zijn en/of inwoners die iets in hun 
eigen buurt willen doen. Wij geloven in een 
sociale samenleving, waarin iedereen meetelt 
en meedoet.

Onze professionals en vrijwilligers dragen bij 
door o.a. ondersteuning, advisering, coaching 
en/of activering. De welzijnsvragen kennen een 
brede diversiteit. Wij zijn actief op de domei-
nen: Ouderenwerk, Mantelzorg Adviespunt, 
Wijk- en Vrijwilligerswerk, Vraagwijzer, Jeugd- 
en Jongerenwerk en Buurtsportcoach.

In dit strategisch organisatieplan worden de 
trends en ontwikkelingen, bedoeling, kernwaar-
den, strategische en tactische doelen concreet 
benoemd. Samen met medewerkers en de Raad 
van Toezicht zijn wij hiertoe gekomen. In de 
komende periode zal KijkopWelzijn zich verder 
inzetten om de bestaande diensten, activiteiten 
en ondersteuning te versterken en uit te brei-
den, in samenwerking met de maatschappelijke 
partners. Op deze manier dragen wij bij aan de 
lokale invullingen van het sociaal domein met 
het doel de maatschappelijke participatie, zelf-
redzaamheid en eigen kracht van (kwetsbare) 
inwoners te versterken.

Ik krijg vaak de vraag: wat is de impact van 
welzijn? Ik beantwoord deze graag vanuit mijn 
hart. Welzijn is voor mij de glimlach, de traan, 
de ontmoeting, maar vooral gezien worden. 
In onze naam zit het woord ‘kijk’ al verwerkt! 
Wij zien u graag. In ons nieuwe logo is tevens 
de glimlach en de (levens)weg van waaruit wij 
opereren verwerkt.

Daarnaast is het voor onze organisatie belang-
rijk om naast de passie de maatschappelijke 
waarde te laten zien. Wij staan voor een maat-
schappelijk verantwoordelijke dienstverlening 
die past bij de couleur locale van Barendrecht. 
Wij worden van gemeenschapsgeld betaald en 
het is onze verantwoordelijkheid om deze mid-
delen zo optimaal mogelijk te organiseren en 
in te zetten. Met dit strategisch organisatieplan 
hebben wij een duidelijk kader neergelegd, 
waarin wij weer een stap vooruit hebben ge-
maakt.

Graag wil ik alle betrokkenen die hebben mee-
gewerkt aan de totstandkoming van dit stra-
tegisch organisatieplan bedanken. Ik kijk uit 
naar de komende jaren waarin wij vele stappen 
vooruit in het welzijnswerk gaan maken!

Met vriendelijke groet, 

Tonia Ruybroek
Directeur-Bestuurder KijkopWelzijn

Voor-
woord
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1
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het 
organisatieplan uiteengezet en een terugblik 
gegeven op onze bereikte resultaten van de 
afgelopen twee jaar. 

1.1 Aanleiding
Het organisatieplan van KijkopWelzijn is in 2019 
vastgesteld door de Raad van Toezicht en loopt 
af. 

Vanaf mei 2019 heeft KijkopWelzijn diverse 
uitdagingen gekend. Allereerst was er 
in 2019 een aanzienlijke gemeentelijke 
bezuiniging. Intern bleek dat een aantal 
organisatorische aspecten verouderd of niet 
aanwezig waren. Zo ontbraken bijvoorbeeld het 
strategisch personeelsbeleid, het stagebeleid, 
het vrijwilligersbeleid en professionele 
communicatie-inzet. In de structuur was 
aandacht nodig voor de oprichting van de 
personeelsvertegenwoordiging, het aanstellen 
van de externe vertrouwenspersoon, 
de governance code en een duidelijke 
samenwerking met Welzijn Albrandswaard. 
Ook het investeren op culturele aspecten 
was noodzakelijk, zoals begeleiding 
langdurig ziekteverzuim, investeringen in 
deskundigheidsbevordering en onderlinge 
samenwerking.

Met de Raad van Toezicht is besloten om op 
bovenliggende organisatorische, structurele 
en culturele aspecten te investeren. Met 

Inleiding

trots kunnen wij terugkijken op diverse 
professionaliseringen. 
Kort samengevat is o.a. resultaat gerealiseerd 
op:
• organisatorisch niveau: strategisch 

personeelsbeleid, stagebeleid, 
vrijwilligersbeleid, nieuwe websites (basis, 
mantelzorg en vrijwilligersvacaturebank), 
ontwikkeling van het nieuwe logo, 
herijking samenwerkingsovereenkomst 
Welzijn Albrandswaard en het nieuwe 
registratiesysteem voor HR-zaken en 
klantgegevens.

• structuurniveau:  
personeelsvertegenwoordiging in 
samenwerking met Welzijn Albrandswaard, 
externe vertrouwenspersoon, WBTR 
(governance) toepassing en evaluatie van de 
koers van de Raad van Toezicht.

• cultuurniveau: het team gegroeid in 
expertise, vaardigheden en samenwerking. 
Er is opleidingsbudget actief gebruikt op 
zowel team- als individueel niveau.

• financieel niveau: in 2019 hebben wij 
een aanzienlijk verlies geleden door de 
opgelegde gemeentelijke bezuiniging en de 
effecten van overbrengen van medewerkers 
naar Drukkerij De Bondt. In 2020 en 2021 
(en 2022) hebben wij onze financiële positie 
versterkt. Wij hebben, naast de reguliere 
basissubsidie, inmiddels 20 lopende 
projectopdrachten vanuit de gemeente 
Barendrecht in uitvoering. Het vertrouwen 
van onze opdrachtgever is groot.

Natuurlijk mag in deze opsomming 
niet ontbreken, dat wij in maart 2020 
geconfronteerd werden met Corona en de vele 
maatregelen die ons tot op de dag van vandaag 
volgen. Welzijnswerk heeft een significante 
positie in de leefwereld van inwoners en door 
de Coronaperiode zien wij dat dit versterkt 
is. Wij bewegen mee op het ritme van de 
samenleving. De afgelopen twee jaar hebben 
wij dit steeds weer toegepast, door flexibel en 
klantgericht te werken tijdens de vele maanden 
waarin de samenleving (grotendeels) op slot 
zat door de Coronamaatregelen. Welzijnswerk 
is als cruciaal beroep gekwalificeerd door de 
landelijke overheid. In Barendrecht hebben wij 
deze cruciale welzijnsrol zichtbaar ingenomen 
en ingespeeld op de vele uitdagingen en vragen 
die voor jong en oud spelen.
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Na bovenliggende opsomming ontstond halverwege 2021 de behoefte en ruimte om met de 
medewerkers en de Raad van Toezicht onze organisatieprioriteiten (verder) te positioneren. Wie 
zijn wij? Waarom en hoe doen wij ons werk? In plaats van het traditionele visie- en missie-traject 
hebben wij ervoor gekozen om De Bedoeling van ons werk in één zin samen te vatten. Hiertoe 
zijn wij gekomen tijdens een extern begeleide (interactieve) teamdag met de medewerkers in 
juni 2021. Daarnaast hebben wij met het team onze kernwaarden van de organisatie bepaald: 
klantgericht, deskundig en betrouwbaar. Vervolgens hebben wij een lobbyboodschap Welzijn 
voor Barendrecht geschreven en zijn wij hierover in het najaar van 2021 in gesprek gegaan met 
politieke partijen. 

In diverse gesprekken met de medewerkers, PvT en Raad van Toezicht is de inhoud afgestemd 
om te komen tot een helder kader voor het organisatieplan. Dit resulteert in het nieuwe 
organisatieplan 2022-2024 Samen een stap verder in welzijn. Wij hebben bewust gekozen voor 
een periode van twee jaar. Enerzijds ingegeven door de Coronaperiode. Dit heeft ons geleerd 
flexibel te zijn en lange termijnplanning (gedeeltelijk) los te laten. Dit plan geeft ons deze 
flexibiliteit. Anderzijds hebben wij een jaarlijkse subsidie en spelen de komende verkiezingen 
een mogelijke rol in onze toekomstige opdracht. Daarom willen wij minimaal iedere twee jaar 
beoordelen of onderdelen nog actueel zijn. 

1.2 Leeswijzer
De landelijke en lokale trends van Barendrecht worden in hoofdstuk 2 weergegeven. De 
Bedoeling, kernwaarden, het uitgangspunt van het welzijnswerk en onze positionering (hoofdstuk 
3) zijn ingegeven via (een) interactieve sessie(s) met de medewerkers en worden in dit hoofdstuk 
kort uiteengezet. Dit is de kapstok van de organisatie. In hoofdstuk 4 wordt onze interne 
organisatie nader uitgesplitst. Hoofdstuk 5 geeft een opsomming van de strategische en tactische 
doelen die wij nastreven de komende twee jaar. 
 

‘Samen een stap verder in welzijn’
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Trends & ontwikkelingen2
Landelijk

17.600.000 inwoners
Barendrecht

48.643 inwoners

1. Welzijnsondersteuning
Mensen die enige vorm van ondersteuning nodig hebben bij kwesties rondom opvoeden, 

opgroeien, inkomen, schulden, relatie, wonen en in het netwerk.

20%
3.500.000 inwoners

20%
10.000 inwoners

2. Ouderenpopulatie
Het veranderen van de demografische samenstelling en het groeiende aantal mensen met 

dementie.

Populatie 2030
12% ouder dan 75 jaar
Nu 290.000 mensen met 
dementie. In 2040 naar 500.000

Populatie 2030
23% ouder dan 65 jaar

3. Eenzaamheid
Mensen die gevoelens van eenzaamheid ervaren (vanaf 18 jaar).

47% voelt zich eenzaam
23% voelt zich ernstig eenzaam

43% voelt zich eenzaam
7% voelt zich ernstig eenzaam

4. Mantelzorg
De vraag naar mantelzorgers en de regeldruk blijft toenemen.

Aantal mantelzorgers rondom 
een zorgvraag neemt af, van 5 in 
2020 naar 3 in 2040.

14.143 (28% van de totale bevolking) 
mantelzorgers waarvan

12.146 (85 % van de mantelzorgers)  
langdurig zorgen en

1496 (10 % van de mantelzorgers) 
overbelast is

In dit hoofdstuk worden de landelijke trends en ontwikkelingen weergegeven. Daarnaast worden 
cijfers van de gemeente Barendrecht weergegeven die belangrijk zijn voor onze activiteiten.

Nu 690 mensen met 
dementie. In 2040 naar 1400
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Landelijk Barendrecht

5. Kloof tussen armoede en rijkdom
Mensen die langdurige in armoede leven en mensen met geregistreerde schuldenproblematiek.

De woningnood en energieprijzen zorgen dat inkomens verder onder druk komen te staan.

900.000 leven in armoede 
(6%)

614.000 hebben 
geregistreede schulden

7% heeft moeilijkheden 
met rondkomen

6. Sport en bewegen
Beweegrichtlijnen en obesitas.

53% voldoet aan de 
beweegrichtlijn
49% heeft overgewicht

40% voldoet aan de 
beweegrichtlijn

76% van de jongeren doet 1 x per 
week aan sport

7. Jongeren
Gevoelens van eenzaamheid namen onder jongeren verder toe naarmate de Coronamaatregelen 
langer aanhield (RIVM, 2021). Uit de meetronde van mei 2021 blijkt dat jongeren tussen 16 en 
24 jaar zich het meest van alle groepen enigszins tot sterk eenzaam voelen. Daarnaast stijgt het 
excessief geweld. Het aantal minderjarigen dat verdacht wordt van een ernstig geweldsdelict is in 
een jaar tijd met 17% toegenomen van 1.633 verdachten in 2019 naar 1.904 in 2020. 
Gezondheidsmonitor Jeugd in Barendrecht van 2019 (GGD) geeft aan dat 87% van de jongeren 
een goede gezondheid ervaart. 28% van de jongeren heeft een verhoogd psychosociaal 
gezondheidsrisico. 1 op de 3 jongeren ervaart duidelijke of ernstige problemen met emoties, 
concentratie en gedrag. 

8. Vrijwilligerswerk
De groep van vrijwilligers die zich minder gebonden voelt en flexibel het vrijwilligerswerk wil 
indelen wordt groter. Daarnaast verwachten wij een toenemend aantal vragen vanuit kwetsbare 
inwoners die zoeken naar een vrijwilliger als maatje of een andere vorm van ondersteuning, 
waarbij een bepaalde mate van deskundigheid van de desbetreffende vrijwilliger noodzakelijk is 
om de vraag goed te beantwoorden.

9. Personeel Sociaal Werk
Het personeelstekort (gekwalificeerd) is ook zichtbaar in het Sociaal Werk, gelet op de landelijke 
arbeidssituatie. 

10.  Onderzoek
Doorlopend zijn er gesprekken gaande over de belangrijke impact van sociaal werk en de 
preventieve werking daarvan. Daarnaast is er al veel onderzoek naar welzijnswerk en de 
mogelijke effecten. Eind 2020 is pas het eerste baanbrekende onderzoeksrapport gepubliceerd 
door Erasmus School of Economics, genaamd: META Analyse Businesscases Sociaal Werk. 
Onderzoek wijst uit dat sociaal werk rendeert met de factor 1,6. Dit baanbrekende onderzoek 
geeft in cijfers nogmaals weer dat investeren in sociaal werk loont. 

*Zie bijlage 2 voor bronvermelding.
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3
In dit hoofdstuk wordt de Bedoeling toegelicht. 

3.1  Algemeen uitgangspunt Welzijnswerk in 
Barendrecht
Samen maken wij ons sterk voor een 
goed welbevinden van onze inwoners. Wij 
gaan voor minder zorg en meer welzijn in 
de wijken. Wij vinden het belangrijk dat 
inwoners naar behoren worden toegerust in 
een goed welbevinden in plaats van zorgen 
voor (en geheel uit handen nemen). Als 
welzijnsorganisatie opereren wij lokaal en 
staan wij dichtbij de inwoners. Wij vinden 
dat meer (structurele) aandacht nodig is 
voor het verbeteren van het welzijn in onze 
buurten en wijken. Door onze inzet dragen wij 
bij aan zowel de basis-, psychologische- als 
zelfontplooiingsbehoeften van de inwoner. 
Inzetten en versterken van welzijn maakt onder 
andere dat:
• duurdere zorg wordt voorkomen;
• oplossingen tot stand komen in de 

leefwereld van inwoners;
• talenten optimaal worden benut;
• sociale cohesie wordt bevorderd; 
• persoonlijk welbevinden wordt verbeterd.

3.2 De Bedoeling
Voor KijkopWelzijn is in de intervisiebijeenkomst 
met de medewerkers (juni 2021) de volgende 
Bedoeling vastgesteld:
‘Samen een stap verder in welzijn’
Een ieder is uniek en ook de stappen die 
men zet op zijn of haar eigen weg. Iedere 
levensweg kent uitdagingen. Wij lopen graag 
mee tijdens levensgebeurtenissen wanneer 
een inwoner een welzijnsvraag heeft. Iedere 
stap telt! Hoe groot of klein deze ook is. Zo 
zijn wij er bijvoorbeeld voor inwoners die een 
steuntje in de rug nodig hebben, jongeren die 
eenzaam zijn en/of inwoners die iets in hun 
eigen buurt willen doen. Wij geloven in een 
sociale samenleving, waarin iedereen meetelt 
en meedoet. Tevens gaat ons team een stap 
verder waar nodig. Waar het zorglandschap 
bekend staat om wet- en regelgeving en 
strikte kaders, kan KijkopWelzijn kijken naar 
de persoon. En waar nodig zetten wij een stap 
verder. Op die manier doen wij er alles aan om 
te voorkomen dat mensen verdwaald raken in 
een voor hen onbekend landschap en voorzien 
wij hen van advies, ondersteuning en mogelijk 
een doorverwijzing. 

De Bedoeling

3.3 De organisatiekernwaarden
Er zijn drie kernwaarden voor de organisatie. 
Wij verwachten dat een ieder die werkzaam is 
voor onze stichting deze kernwaarden uitoefent 
in de praktijk.

Klantgericht
Wij onderzoeken de wensen en behoeften 
vanuit de leefwereld van de inwoners en 
vertalen dit naar activiteiten en dienstverlening. 
Wij leren door ervaringen, staan open voor 
nieuwe informatie en feedback om daaruit 
lering te trekken.

Deskundig
Wij stimuleren innovatie, kennis en expertise 
en zijn een lerende organisatie. Wij laten een 
gedegen en actuele kennis en deskundigheid 
met betrekking tot het werk zien.

Betrouwbaar
Wij staan voor onze inwoners in Barendrecht. 
Ons handelen kenmerkt zich door een 
respectvolle benadering waarin privacy en onze 
afspraken nakomen belangrijk zijn. 
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3.4  Onze werkwijze
KijkopWelzijn is een lerende organisatie in een 
complexe samenleving. Dit vraagt om ruimte 
geven en nemen, flexibiliteit, nieuwsgierig 
zijn naar elkaar en durven te innoveren. Om 
samen met vrijwilligers, maatschappelijke 
partners en inwoners een samenhangend 
geheel van activiteiten en/of diensten te 
realiseren, moet er samenwerking zijn op 
zowel uitvoerend, tactisch als strategisch 
niveau. Daarnaast is er de belangrijke 
samenwerking met Welzijn Albrandswaard 
voor personele aangelegenheden (backoffice, 
opleidingen, PVT, etc.) en inhoudelijke 
programmeringsmogelijkheden. Onderstaand 
overzicht geeft onze werkwijze weer. Voor wie 
werken wij, wat zijn onze rollen en hoe gaan 
we te werk?

WIE
• Wij zijn voor inwoners en andere 

belanghebbenden een professionele en 
toegankelijke partner op het gebied van 
welzijn.

WAT
• Wij signaleren en agenderen kansen en 

ontwikkelingen vanuit de samenleving.
• Wij schakelen effectief tussen preventie, 

activering en toeleiding naar passende 
ondersteuning en zorg.

• Wij bieden laagdrempelige en bereikbare 
voorzieningen op het gebied van welzijn. 

• Wij stimuleren, faciliteren ontmoetingen en 
verbinden mensen en hun talenten.

 
HOE

• Wij voelen ons verbonden met de inwoners, 
de wijken en de gemeente en hebben oog 
voor elkaar.

• Wij laten ons in onze aanpak en werkwijze 
inspireren door de inbreng van inwoners en 
andere belanghebbenden, met een scherp 
oog voor onze eigen verantwoordelijkheid 
en professionaliteit.

• Wij zoeken samenwerkingspartners en 
inwoners actief op en leggen verbinding met 
andere domeinen, zoals wonen, zorg, sport, 
onderwijs en veiligheid.

• Wij benutten kansen op innovatie en 
financiering.

• Wij zijn transparant over de inzet van 
mensen en middelen en de bereikte 
resultaten.



11

In dit hoofdstuk wordt een aantal aspecten van de interne organisatie weergegeven. 

4.1.  Raad van Toezicht

De stichting hanteert het Raad-van-Toezichtbesturingsmodel: de Directeur-Bestuurder is 
eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Hoe de Raad van 
Toezicht werkt, is gebaseerd op de wettelijke taken en verplichtingen, de uitgangspunten van 
de Governance code Sociaal Werk, het reglement dat daaruit voortvloeit en universele principes 
van goed bestuur: legitimiteit en inspraak, richting geven, presteren, verantwoording afleggen en 
rechtvaardigheid.  
De vier rollen van de Raad van Toezicht houden in:
1. Toezichthouder: de Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken 

binnen KijkopWelzijn en op de Directeur-Bestuurder als eindverantwoordelijke voor de gehele 
organisatie. 

2. Werkgever van de Directeur-Bestuurder: De Raad van Toezicht is werkgever van de 
Directeur-Bestuurder. de raad benoemt (en ontslaat) de Directeur-Bestuurder en beoordeelt 
zijn/haar functioneren. 

3. Adviseur: de Raad van Toezicht is adviseur van de Directeur-Bestuurder. Leden hebben 
samen inhoudelijke deskundigheid en ervaring op alle voor de organisatie strategisch relevante 
onderwerpen. 

4. Ambassadeur: de Raad van Toezicht is belangenbehartiger en soms ook smeerolie voor de 
organisatie naar buiten toe. Dit doet de Raad van Toezicht in samenspraak met de Directeur-
Bestuurder. In het koersdocument van de Raad van Toezicht staan de gehele werkwijze en de 
verantwoordelijkheden omschreven.

In december 2021 is de samenwerkingsovereenkomst tussen KijkopWelzijn en Welzijn 
Albrandswaard herijkt. De samenwerking moet:
• ertoe leiden dat op het gebied van scholing, inhoudelijke kennis en vaardigheden werknemers 

met hetzelfde vak structureel informatie uitwisselen, waardoor professionaliteit wordt versterkt. 
Indien mogelijk wordt aan vrijwilligers gezamenlijke scholing en/of training gegeven;

• medewerkers en stagiaires de mogelijkheid geven voor een doorlopende werk- en leerlijn;
• het mogelijk maken dat beleidsstukken onderling uitgewisseld worden. Hierdoor worden beide 

organisaties efficiënt ontwikkeld en herijkt, te denken aan het personeelsbeleid, stagebeleid, 
vrijwilligersbeleid, etc.;

• de lokale herkenbaarheid blijven borgen en vormgeven aan beide organisaties. Deze moeten 
hun lokale herkenbaarheid behouden en aanspreekpunt blijven binnen de eigen gemeente;

• een zo plat mogelijke organisatiestructuur kennen, waarbij geen of zo min mogelijk 
managementlagen worden gecreëerd; 

• zorgdragen voor blijvend gezonde financiële organisaties door o.a. waar mogelijk financiële 
voordelen te behalen bij het aangaan van gezamenlijke contracten;

• een separate toetsing ondergaan (jaarlijkse accountantscontrole) van de financiële stromen 
van beide organisaties, waarin de verdeling van gemeenschappelijk gebruik van middelen tot 
uiting komt.

4 Interne organisatie
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De organisatiestructuur:
• Er is voor de welzijnsorganisaties één Raad 

van Toezicht samengesteld bestaande 
uit dezelfde vertegenwoordigers. Het 
borgen van de vertegenwoordiging van 
Albrandswaard en Barendrecht in de Raad 
van Toezicht wordt vastgesteld in het 
koersdocument ‘Goed bestuur en toezicht 
Welzijn Albrandswaard’ en ‘Goed bestuur en 
toezicht KijkopWelzijn’.

• Er is één Directeur-Bestuurder benoemd, die 
beide organisaties aanstuurt.

• Er is één stafbureau samengesteld met 
de taken administratie en financiën en 
HR. Daarnaast is er ook de intentie om op 
communicatieniveau samen te werken.

• Er is één personeelsvertegenwoordiging 
(PVT) samengesteld, die vanuit beide 
organisaties een rechtstreekse lijn kan 
onderhouden met de Raad van Toezicht en 
de Directeur-Bestuurder.

• Zowel medewerkers als vrijwilligers werken 
primair vanuit hun eigen organisatie.

4.2 Organisatorische achtergrond  

In het personeelsbeleid 2020-2024 is het 
strategisch en tactisch personeelsbeleid 
beschreven. Wij beperken ons hier tot een 
drietal informatiebronnen. 

Binnen de organisatie zijn circa 30 (20,2 f.t.e.)
medewerkers en 140 vrijwilligers actief. De 
formatie indeling is als volgt:
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4.3 Korte uitleg van de diensten 
In bijlage 1 bevindt zich een korte opsomming van onze basisdiensten, te weten:
• Vraagwijzer
• Mantelzorg adviespunt
• Ouderenwerk 
• Wijk- en Vrijwilligerswerk
• Jeugd- en Jongerenwerk
• Buurtsportcoach

4.4  Financiële begroting 
Onderliggende schema’s geven de totale begroting (circa 1,7 miljoen euro) per categorie en 
werksoort voor het jaar 2022 weer. Ieder jaar wordt opnieuw de analyse gemaakt op basis van 
de beschikbare subsidie(plafond) van de gemeente Barendrecht.
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4.5 Communicatiedoelen
Ons doel is zoveel mogelijk inwoners bereiken 
die een welzijnsvraag hebben. Wij maken 
gebruik van laagdrempelige communicatie-
uitingen om zichtbaar te zijn. Onderstaand een 
opsomming van onze communicatiekanalen:
Sociale media: 
• Algemene Facebookpagina (459 likes)
• Twitterpagina (176 volgers)
• Buurtsportcoach Facebookpagina (603 likes)
• Buurtsportcoach Instagrampagina (513 

volgers)
• Jeugd- en Jongerenwerk Facebookpagina 

(529 likes)
• Jeugd- en Jongerenwerk Instagrampagina 

(561 volgers)
Alle Jeugd- en Jongerenwerkers hebben een 
eigen Instagrampagina (ongeveer 1500 volgers 
totaal). 
Het doel is om voor al deze kanalen extra 
volgers te vinden, die interactie aangaan met 
onze content. 

• Lokale pers: Door middel van persberichten 
maken wij gebruik van de lokale media 
zoals De Schakel en Het Barendrechts 
Dagblad. Dit doen we door activiteiten aan 
te kondigen, terugblikken te plaatsen en 
de reguliere diensten onder de aandacht 
te brengen. Waar nodig maken wij gebruik 
van betaalde advertenties, als een activiteit 
extra aandacht behoeft en in het kader van 
relatiebeheer. 

Het doel is om iedere week minimaal één 
persbericht in de geprinte versie van de Schakel 
te laten publiceren. 

• Overige media: Verder maken we gebruik 
van andere lokale mediakanalen. Denk 
daarbij aan het plaatsnemen in een 
uitzending van Radio Exxact. Of het plaatsen 
van een persbericht in Blik op Barendrecht, 
de gemeentelijke pagina in De Schakel.

Het doel is om events en/of nieuwe activiteiten 
actief te promoten op de lokale media.

• Nieuwsbrieven: KijkopWelzijn maakt gebruik 
van diverse nieuwsbrieven om de volgende 
doelgroepen te informeren:

- Ouderenwerk (12 keer per jaar, 494 
ontvangers) 
- Mantelzorg Adviespunt (12 keer per jaar, 643 

ontvangers) 
- Wijk- en Vrijwilligerswerk (4 keer per jaar, 507 
ontvangers)
Het doel is om deze nieuwsbrieven te blijven 
versturen en het ingeschreven aantal mensen 
te laten groeien.

• Overige communicatie: KijkopWelzijn 
gebruikt nog veel andere manieren om de 
diensten zichtbaar te krijgen. Denk daarbij 
aan de Ontmoetingsgids (3x per jaar, oplage 
van 2.000 exemplaren), het gebruik maken 
van nieuwsbrieven van externe partijen 
(Patrimonium, KBO en PCOB, Samen Ouder 
Worden, et cetera), flyers en folders voor 
activiteiten en diensten of het moderniseren 
van de websites en deze steeds breder 
inzetten. Aanvullend zetten we in op 
blijvende vormen van expertisedeling, zoals 
een informatiegids over eenzaamheid of 
rouw en verlies. 

Het doel hierbij is om open te staan voor alle 
kansen die zich voordoen, om de diensten van 
KijkopWelzijn verder onder de aandacht te 
brengen. 

*Alle cijfers voor wat het aantal volgers en 
ontvangers betreft, dateren van februari 2022.
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5
Strategische en 
tactische doelen

In dit hoofstuk beschrijven we de strategische 
en tactische doelen.

5.1 Strategische algemene doelen
Voor de komende periode staan vier 
strategische doelen als kapstok voor tactische 
doelen (en resultaten) en de uitvoering van 
werk centraal. Dit betreft:

1. Lerende organisatie blijven stimuleren. 
Wij streven een lerende organisatie na, door 
vakmanschap van het individu en de organisatie 
centraal te stellen. In het sociaal werk zijn de 
medewerkers en hun professionaliteit veruit 
het belangrijkste instrument en het is daarom 
van belang dat hun kennis en kunde structureel 
op peil blijft. Sociaal werkers van KijkopWelzijn 
zijn op hun sterkst als hun vakmanschap kan 
worden ingezet in relatie tot de hulpvrager en 
het sociaal netwerk. Wij willen de medewerkers 
blijven faciliteren in het representeren van 
het eigen vak, de eigen organisatie en de 
bijzondere positie die zij hebben in het sociaal 
domein. In het strategisch personeelsbeleid 
2020-2024 is nader uitgewerkt, welke 
mogelijkheden wij hebben voor investering 
van het individu en team. Daarnaast hebben 
wij continu aandacht voor organisatieleer- en 
verbeterpunten. Ontwikkeling en uitvoering 
van een gestructureerde en geborgde 
kwaliteitsbevordering van de organisatie 
(vrijwillig en betaald) staan centraal. 

2. Sterke welzijnspartner blijven in het netwerk, 
met een goede balans tussen reguliere inzet op 
welzijn en (innovatie)projecten.
Wij houden aandacht voor een optimale 
balans tussen onze reguliere inzet op welzijn 
en (innovatie)projecten. Wij zorgen voor 
borging van de kennis en kunde op het 
gebied van maatschappelijke ontwikkelingen 
en het sociaal werk. Wij positioneren onze 
organisatie als deskundige gesprekspartner 
op het welzijnsterrein voor de gemeente, 
maatschappelijke organisaties en het 
bedrijfsleven. Wij achten het van belang 
dat de organisatie zich blijft ontwikkelen als 
samenwerkingspartner, die adequaat antwoord 
kan geven op maatschappelijke vragen door 
passende activiteiten, diensten en innovaties 
beschikbaar te stellen voor onze inwoners. In 
de jaarplannen van de diverse werksoorten 
wordt hiervan ieder jaar een goede balans 
opgemaakt als basis voor de subsidieaanvraag 
en mogelijke KPI’s.
 
3. Agenderen, onderzoeken en uitwerken 
(maatschappelijk) rendement van 
welzijnsactiviteiten.
Wij agenderen bij onze opdrachtgever het 
belang om het maatschappelijk rendement van 
thema’s in het welzijnskader en jeugdbeleid 
te onderzoeken. Wij kunnen hiervoor een 
belangrijke bijdrage leveren in het verstrekken 
van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Wij 
zetten er daarnaast meer op in, om naast de 
kwantiteit ook het kwalitatieve effect van onze 
resultaten zichtbaar te maken. Dit kan door 
verschillende vormen van communicatie en/of 
onderzoek. 
 
4.Borging van het welzijnswerk voor langere 
termijn.
De organisatie heeft zeer beperkte alternatieve 
inkomstenbronnen. Enerzijds blijven wij 
agenderen om meerjarige subsidie-afspraken 
en projectopdrachten te verkrijgen. Dit 
geeft stabiliteit voor de continuïteit van 
de bedrijfsvoering. Daarnaast blijven wij 
onderzoeken of alternatieve inkomstenbronnen 
‘onder de streep’ positief kunnen bijdragen 
aan de primaire focus van onze organisatie. 
Deze mogelijke inkomstenbronnen mogen 
geen onevenredige belasting vormen op 
de organisatie en gesubsidieerde taken en 
activiteiten. Tevens willen wij het welzijnswerk 
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borgen door te blijven investeren in de relatie 
met onze stakeholders. Wij wegen hierbij 
constant af: welk type stakeholder heeft welke 
aandacht/benadering nodig? 
Tot slot is (langdurige) borging van het 
welzijnswerk gewenst voor alle doelgroepen 
die wij bedienen. Door de omschreven trends 
in hoofdstuk 2 wordt er steeds meer gevraagd 
van het welzijnswerk. Voornamelijk de 
bezuinigingen in de zorg en gewenste inzet op 
preventie én de dubbele vergrijzing en daarbij 
horende eenzaamheidsproblematiek, dementie 
en druk op mantelzorgers maken dat de 
doelgroep die gebruik maakt van onze diensten 
jaarlijks groeit. Wij willen duurzaam kunnen 
bouwen aan vertrouwen van de doelgroep 
en dat men weet dat men de komende jaren 
gebruik kan blijven maken van onze inzet.

5.2 Tactische doelen 
Op basis van bovenliggende elementen (o.a. 
trends, ontwikkelingen, onderlinge intervisie, 
strategische doelen, etc.) zijn wij gekomen tot 
een aantal concrete tactische doelen voor de 
komende 2 jaar. Ieder jaar evalueren wij de 
doelen en stellen deze bij waar nodig. 

Wij hebben gekozen voor deze onderverdeling 
welke gerealateerd zijn aan de volgende 
strategische doelen:
• organisatie: lerende organisatie, sterke 

welzijnspartner en maatschappelijk 
rendement

• personeel: lerende organisatie en sterke 
welzijnspartner;

• communicatie: lerende organisatie en 
sterke welzijnspartner;

• financieel: borging welzijn op lange 
termijn;

• partners: borging welzijn op lange termijn.

De uitwerking van de tactische doelen staan in 
het volgende schema.



17

Tactische doelen
Organisatie

• Wij onderzoeken of het 
kwaliteitslabel van Sociaal 
Werk Nederland en/of 
de inschrijvingscriteria 
voor het beroepsregister 
sociaal werk ons meer 
mogelijkheden geven.

• BLOK0180 dusdanig 
positioneren om de 
inkomstenstroom te 
verbeteren.

• Het rendement van het 
welzijnswerk voor twee 
diensten (passend bij 
de afgesproken KPI’s) 
aantoonbaar maken, waar 
nodig in samenwerking met 
de gemeente Barendrecht.

• Jaarlijks up-to-date 
houden van relevante 
beleidsstukken.

• We ontwikkelen in een 
klachtenbeleid. 

• Onderzoek naar 
mogelijkheid 
participatieplekken in de 
wijkcentra.

• Stagiaires breder inzetten.

Personeel
• Opzetten van een mede-

werkerstevredenheidson-
derzoek.

• Promotie aantrekkelijke 
werkgever.

• Organisatiekernwaarden 
vanuit De Bedoeling.

• RI&E opzetten.

• Investeer in deskundig 
personeel en vrijwilligers 
en het versterken van 
gezamenlijke vakkennis. 

Communicatie
• Het versterken van 

eenduidige communicatie. 
• Meer zichtbaarheid en een 

hoger bereik nastreven.

Financieel
• Onderzoek naar mogelijk 

digitaal facturensysteem 
en implementatie van het 
gekozen systeem. 

• Wettelijke verhogingen 
2023 (lonen, IKB) 
agenderen voor 
verwerking in ophoging 
subsidieplafond.

• Agenderen om diverse 
tijdelijke projectopdrachten 
op te hogen in de reguliere 
subsidie. 

Partners
• Alliantienetwerken 

analyseren op basis van 
onze inzet en het resultaat.

• Vertrouwensrelatie hand-
haven nieuwe college en 
raadsleden. 
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Bijlage 1
Diensten KijkopWelzijn
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Bijlage 2
Bronvermelding

Geraadpleegde bronnen (periode december 2021-maart 2022):

www.gezondheidinkaart.nl
www.rivm.nl
www.cbs.nl
www.alzheimer-nederland.nl
www.volksgezondheidenzorg.info
www.mantelzorg.nl
www.sociaalwerknederland.nl
www.volksgezondheidenzorg.info


