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1. De basis: de Maatschappelijke Agenda 2019 – 2023 

2. Het waarom  

3. De kern  

4. Drie pijlers 
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Agenda  

Basis Waarom Kern Pijlers GGW Planning Dilemma's Gesprek 



Maatschappelijke agenda: koers Sociaal Domein 2019-2022 

Basis Waarom Kern Pijlers Dilemma's Gesprek  GGW Planning 



Waarom: 

Doeltreffende ondersteuning van inwoners in de wijk.  

1. Hierdoor neemt de kwaliteit van de ondersteuning toe (dichtbij, 

laagdrempelig en in de eigen leefomgeving).  

2. Betaalbaar op de lange termijn door afname kosten maatwerk 

Waarom Sociaal Werken in de Wijk  

Basis Waarom Kern Pijlers Dilemma's Gesprek  GGW Planning 



sociaal netwerk  
buren, kerkleden, leden van de 

sportvereniging, collega’s  

familie en vrienden  
emotionele - en  
familiebanden 

0delijn 
NIO- 
partners  

Maatschappelijk 
werk 

1stelijn 2delijn 

WMO 
maatwerk 

Vrij toegankelijke voorzieningen Uitvoer door 
vrijwilligers, Hulp is gratis , maar organisatie wordt 

betaald (door subsidie, fondsen, giften enz.). Vrijwilligers 
worden gecoördineerd en zijn soms geschoold.  

Vrijwilligers 

Diaconie 

SWidW  
Huis van Woerden 
(buurtverbinder) 

Inloophuizen 

Ouderen zorg 

Vrij toegankelijke Voorzieningen 
uitvoer (realisering van het doel) door 
professionals. Vrij toegankelijk.  

Onafhankelijke 
cliënt 
ondersteuning 

Mantelzorg 
ondersteuning 

Welzijnscoach 

sociaal 
team 

huisarts 
(POH) 

Maatwerk Voorzieningen 
alles met een verwijzing  

Begeleidin
g 

WLZ 

JeugdWet 
maatwerk 

ZVW  

Jeugd 
GGZ 

H
uishoude

lijke 
 h

u
lp

 

Hulp 
middelen 



Sociaal werken in de wijk of het dorp 

Ontmoeting, verbinding en samendoen tussen inwoners, vrijwilligers en professionals in de 
wijk of het dorp. 

 

Door 

• Versterken van netwerken van inwoners, vrijwilligers en professionals in de wijk 

• Vindplaats voor ondersteuningsvragen van inwoners  

• Activiteiten en ontmoetingen voor, door en met inwoners 

 

Uitgangspunten 

• Verantwoordelijkheid, organisatie en uitvoering decentraal 

• Voor, door en met alle inwoners 

• Verbinden, bouwen en ondersteunen 

• Dichtbij en integraal - Samendoen tussen alle betrokkenen in de hele wijk 

• Doorlopend vernieuwen en aansluiten   

Kern 

Basis Waarom Kern Pijlers Dilemma's Gesprek  GGW Planning 



overzicht Maatschappelijke agenda  

Invoering 
casemanagement 

(Begeleiding Dichtbij)  
Inkoop 

Versterking voorliggend 
veld 

Sociaal werken in de wijk 

Pijler 1. Buurtverbinders 

Pijler 2. Huizen van … 

Pijler 3. Versterking 
voorliggend veld 

Participatie 

Basis Waarom Kern Pijlers GGW Planning Dilemma's Vragen 



Rollen: 

1. Verbinder  

2. Initiatievensteuner 

3. Regisseur (tijdelijk daar waar nodig) 

4. Signaleerder   

5. Veranderaar   

 

 

Pijler 1. Buurtverbinder 

Basis Waarom Kern Pijlers Dilemma's Gesprek  GGW Planning 



Definitie Huizen van ...   

Een locatie in een dorp of wijk in gemeente Woerden waar ontmoeting, 

verbinding en samendoen tussen inwoners, vrijwilligers en professionals 

mogelijk wordt gemaakt.  

 

 

 

 

Pijler 2. Huizen van…  

Basis Waarom Kern Pijlers Dilemma's Gesprek  GGW Planning 



Basis Waarom Kern Pijlers Dilemma's Gesprek  

BF 3. Zinvolle daginvulling 

Vrijwilligerswerk voor iedere doelgroep 

Betekenisvolle activiteiten. Denk aan: 
talentontwikkeling, netwerkuitbreiding, trainen 
van vaardigheden 

BF 1. Informatie en doorverwijzing 

Wegwijzer naar partners 

Infowijzer met folders of digitaal infobord 

BF 2. Ontmoeting en verbinden 

Horecakeuken  

Levendigheid en ‘’loop’’ 

Centrale ontmoetingsruimte met koffie/thee 

Ruimte voor inwonersactiviteiten en recreatieve 
activiteiten 

Werkplekken 

BF 4. Ondersteuning  

1. Doelgerichte individuele of collectieve 
voorzieningen zoals opvoedondersteuning, 
huiswerkbegeleiding, formulierenbrigade, 
schuldhulpverlening, armoedebestrijding, 
themabijeenkomsten, etc. 

2. Aanwezigheid Begeleiding Dichtbij  
casusregisseurs (1e cirkel) en ambtenaren (wijk 
– Werk & Inkomen) 

3. Maatwerkactiviteiten (breed toegankelijk en 
in verhouding) 

Basisfuncties 

per wijk/dorp op 

een locatie 

 

GGW Planning 



1. Herziening subsidieafspraken met de maatschappelijke partners in het 

voorveld (vrij toegankelijke voorzieningen).  

2. Kaders voor de nieuwe subsidiekaders sluiten 1 op 1 aan op Sociaal 

Werken in de Wijk  

Meer informatie volgt op de volgende themabijeenkomst van 19 september.  

 

Pijler 3. Versterking voorveld 

Basis Waarom Kern Pijlers Dilemma's Gesprek  GGW Planning 



2019 & 2020: 
1. Ondersteunen bestaande 
vrijwilligersgroepen van voormalig 
Welzijn Woerden 
2. Mogelijk starten in 4e wijk 
3. Reactief reageren op 
inwonersvragen van buiten de 3 
focuswijken  

centrum 

Planning en prioriteiten 

molenvliet 

Doel 2022:  
- 7 ‘Huizen van … ‘ in gemeente Woerden 
- Buurtverbinders voor alle wijken 



Nu: 

- Nauwe praktische samenwerking in de wijk 

- Buurtverbinder in de haarvaten van de wijk en wijkambtenaar verbinding 

met de gemeentelijke organisatie 

 

Toekomst: 

- Samensmelting GGW en SWidW: Werken in de Wijk 

Samenwerking Gebiedsgericht werken (GGW) 

Basis Waarom Kern Pijlers GGW Planning Dilemma's Gesprek  



1. Gemeente initiatiefnemen of het volgen van lokale dynamiek van inwoners 

2. Onrust bij bestaande vrijwilligersorganisaties of inwoners als we zaken 

anders gaan doen 

3. Standaardiseren versus maatwerk (elk huis is uniek) 

4. Doorlopend aandachtspunt: verwevenheid project met andere projecten en 

de hele breedte van gemeentelijk beleid (veiligheid, wonen, vastgoed enz) 

en lokale ontwikkelingen (wijkplatforms) 

 

Dilemma’s  

Basis Waarom Kern Pijlers Dilemma's Gesprek  GGW Planning 



• Ondersteuning in het zelf organiseren van activiteiten  

• Huis van … waar ze elkaar ontmoeten en waar de gemeente vindbaar is 

• Activiteiten en ondersteuning door de maatschappelijke partners in de 

eigen leefomgeving georganiseerd  

• Meer sociale netwerken en natuurlijke contacten in hun eigen leefomgeving 

• Ondersteuning die niet op hulp lijkt, maar die wel helpt 

• Meer ontmoetingen met mensen uit de eigen wijk, ook met een andere 

achtergrond  

 

 

 

Wat gaat de inwoner er van merken? 



Gesprek 

Basis Waarom Kern Pijlers Dilemma's Gesprek  GGW Planning 



Ontmoeting, verbinding en samendoen 
tussen inwoners, vrijwilligers en 

professionals in de wijk of het dorp. 

 
 Door 
• Netwerken van inwoners, vrijwilligers 

en professionals in de wijk 
• Vindplaats voor ondersteuningsvragen 

van inwoners  
• Activiteiten en ontmoetingen voor, 

door en met inwoners 

Uitgangspunten 
• Verantwoordelijkheid, organisatie en uitvoering 

decentraal 
• Voor, door en met alle inwoners 
• Verbinden, bouwen en ondersteunen 
• Dichtbij en integraal - Samendoen tussen alle 

betrokkenen in de hele wijk 
• Doorlopend vernieuwen en aansluiten   

overzichtsdia 
Sociaal Werken in de Wijk: 
Iedereen doet mee in de wijk of het dorp 

Pijlers: 
1. Buurtverbinders 
2. Huizen van… 
3. Versterking voorveld 

Contactpersoon: 
Alex van Pelt, beleidsadviseur Gem. Woerden - 
Sociaal Domein (projectleider). 
Pelt.a@woerden.nl 



Contact 

Alex van Pelt 
Beleidsadviseur Sociaal Domein / 

projectleider Sociaal Werken in de Wijk  

Pelt.a@woerden.nl 

06 25723692 

Bedankt  



 


