Inleiding en leeswijzer
Dit concept werkplan 2021 is het antwoord van Welzijn Baarn op de maatschappelijke vraag van de
gemeente Baarn. In dit werkplan beschrijven wij welke bijdrage u van ons kunt verwachten in 2021.
Eerst gaan wij in op onze visie op het werk die de basis vormt voor onze aanpak en de uitvoering.
Daarna beschrijven we onze aanpak op hoofdlijnen en volgen daarbij de thematische ordening van
de gemeentelijke Beleidsnota Sociaal Domein 2021-2024.
Dit werkplan beschrijft de zes eigenschappen die nodig zijn om te bekijken hoe mensen (positieve)
gezondheid ervaren. Deze zes eigenschappen linken aan de activiteiten die wij beiden in Baarn.
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1. Visie op het werk
Welzijn Baarn werkt voor alle inwoners van Baarn die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben
of hun horizon willen verbreden. Met onze dienstverlening ondersteunen wij inwoners om het beste
uit zichzelf te halen en hun welzijn, geluk en zelfredzaamheid te vergroten.
Welzijn Baarn vergroot het welzijn en geluk voor een individu, voor de gemeenschap, voor iedereen.
Ze ondersteunt mensen in een kwetsbare positie bij het oplossen van problemen, het maken van
keuzes en het pakken van kansen. Zij stimuleert eigen kracht en participatie van inwoners.
Wij zoeken naar en maken zoveel mogelijk gebruik van de kracht van de samenleving. Inwoners die
als vrijwilliger en/of deelnemer hun talent, hun tijd en energie in willen zetten voor en met een
ander en daar zelf ook voldoening uit halen.
Onze werkwijze sluit aan bij het gedachtegoed van de WMO. We streven naar een optimale balans
tussen professionele (formele) en vrijwillige (informele) inzet bij de ondersteuning en begeleiding
van mensen.
Om dit waar te maken voeren wij een robuuste, gezonde en transparante bedrijfsvoering die ruimte
biedt voor innovatie en investeren in mensen, samenwerking en dienstverlening.
Veranderende rollen en verhoudingen
Door de transformatie wordt in toenemende mate duidelijk, dat andere rollen en verhoudingen
nodig zijn. Naast de formele opdrachtgever- en opdrachtnemer rollen is gelijkwaardig partnerschap
steeds belangrijker om duurzaam te bouwen aan een vitale gemeenschap en gezamenlijk te werken
aan de vernieuwing die nodig is om de transformatie te realiseren. Wij richten ons op synergie:
meerwaarde creëren uit creatieve samenwerking. Vanuit het principe van wederkerigheid investeren
we in duurzame relaties.
Complexiteit
De maatschappij blijft complexer worden en ontwikkelingen volgen elkaar sneller op. Informatie is in
grote hoeveelheden 24/7 beschikbaar, maar velen kunnen hun weg hier niet in vinden. Wij zien voor
Welzijn Baarn een belangrijke rol weggelegd in het toegankelijk maken van die informatie, advies en
het ondersteunen van burgers om informatie-vaardig te worden. Om die reden blijven wij ons hard
maken voor een integrale toegang.
Algemene ontwikkelingen die wij zien:
•

Toenemende vergrijzing,

•

Er zijn minder beschikbare vrijwilligers doordat mensen langer werken, vergrijzen en er een
toename is van mantelzorgers.

•

Te verwachten veranderingen bij het inburgeringsbeleid.
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De innovatieopgaven
Welzijn Baarn sluit met haar innovaties, productontwikkelingen en dienstenboek aan op de
opdrachtformulering, beleidsdoelen en kaders van de gemeente Baarn:
Baarn Vitaal, beleidsnota Sociaal Domein 2021-2024

3.Onze aanpak
Wij hebben ons aanbod langs de lijn van de kaders gelegd en innovatie-opgaven uitgewerkt.
Samenwerking en samenhang zien wij als kritische succesfactoren voor het behalen van de gewenste
resultaten. Het kernbegrip is samen. Niet de organisatie maar het organiseren en het streven naar
synergie staat centraal.
De belangrijkste resultaten die we met onze dienstverlening beogen zijn:
Voor de inwoner

-

Het welbevinden, de autonomie en zelfredzaamheid, het netwerk en de participatie is
vergroot.

-

De psychische en fysieke gezondheid is verbeterd.

-

Er is een betere kwaliteit van leven.

-

Ondersteuning en hulp is efficiënt: herkenbaar, dichtbij, sneller op de goede plek/no wrong
door.

-

Ondersteuning en hulp is efficiënt: integrale aanpak, dubbelingen uit het aanbod, lagere
kosten en toenemende ontschotting. Kennis is gedeeld en continuïteit geborgd.

Onze kwaliteit
−

Wij vragen mensen en samenwerkingspartners wat onze dienstverlening oplevert en
toevoegt.

−

We monitoren onze inzet.

−

We tellen en vertellen over onze prestaties en resultaten en rapporteren hierover. Dit doen
wij kwantitatief (uren, fte's, afgesloten zaken/casussen en activiteiten) en kwalitatief
(waarnemingen, doorstroom naar andere activiteiten). We vertellen over de behaalde
effecten.

−

Wij hanteren de governance code en onderschrijven de branchecode Sociaal Werk
Nederland.

De toegevoegde waarde van Welzijn Baarn
- Wij zijn een betrouwbare en deskundige partner in het sociale domein.
-

Wij werken met het oog op mensen en hanteren de menselijke maat.

-

We kennen het gebied en het gebied kent ons.

-

Wij investeren in mensen, samenwerking en dienstverlening.

-

Onze medewerkers zijn sociale en maatschappelijke professionals die hun vak verstaan.
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Effecten van onze dienstverlening
Met de inzet van onze professionals beogen wij de zelfredzaamheid van inwoners op bepaalde
levensgebieden te vergroten, waardoor (ook) een beter functioneren op andere levensgebieden
optreedt. Inwoners leren meer samen te werken met hun sociale netwerk. Daarmee vergroot de
inzet van onze professionals niet alleen de zelfredzaamheid maar ook de 'samenredzaamheid'. Dit
leidt tot maatschappelijke baten zoals verbetering van de leefbaarheid en versterking van het sociaal
kapitaal.

4. Dagelijks functioneren
Inwoners werken of participeren naar eigen kunnen, kunnen omgaan met financiën en kunnen voor
zichzelf zorgen.
Onder deze eigenschap vallen de activiteiten:
➢ Armoederegisseur
➢ Hulpdienst
➢ Jongerenwerk
➢ Ouderenadvies
➢ PIT Baarn
➢ Verhuiscoach
➢ Wijkgericht Werken
➢ Hulpdienst
➢ Ouderenadvies
➢ Volwasseneneducatie*
➢ Administratie & Meer

Productontwikkeling 2021:
Wij gaan een cluster armoedebestrijding vormen door een koppeling van de diensten
armoederegisseur, administratie en meer, administratiemaatjes.
Wij onderzoeken de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de nieuwe wet inburgering.
Wij maken ons hard voor een integrale aanpak rondom de volwasseneneducatie.
Wij willen nog meer out-reachend werken, ouderen aanspreken daar waar zij zich bevinden met als
doel: actieve en betrokken ouderen.
We maken ons hard voor en leveren een belangrijke bijdrage aan de integrale toegang.
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5.Meedoen
Iedereen in Baarn hoort erbij, doen (samen) leuke dingen en zijn maatschappelijk betrokken
Onder deze eigenschap vallen de activiteiten:
➢ Buro Vrijwillige Inzet
➢ Dementievriendelijke samenleving
➢ “Een tegen Eenzaamheid”*
➢ Seniorenbus
➢ Roefeldag
➢ Dagbestedingscoach*
Productontwikkeling 2021:
Wij borgen het thema eenzaamheid, monitoren het signaalpunt en verzorgen trainingen voor
professionals en inwoners.
Wij gebruiken “positieve gezondheid” als kader bij coaching.
Wij zetten bewustwording en preventie in bij laagdrempelige dagbesteding.
Wij herijken buro vrijwillige inzet, borgen het maatjesproject en maken ons hard voor een sociaal
platform.

6.Mentaal welbevinden
Inwoners zijn zelfredzaam en hebben het gevoel te controle te hebben over hun leven
Onder deze eigenschap vallen de activiteiten:
➢ Jongerencoach
➢ Maatjesproject*
➢ Project Valpreventie
➢ Thuisadministratie & meer
➢ Telefooncirkel

➢ Voorlichting
➢ Weerbaarheidstraining
Productontwikkeling 2021:
We door-ontwikkelen de voorlichting op school: nee, ik doe niet mee.
We borgen het maatjesproject.
We onderzoeken de mogelijkheden voor kinderwerk binnen de organisatie.

6

7. Gezond voelen
Inwoners zijn in beweging en voelen zich fit. We zien gezondheid niet alleen als de af- of
aanwezigheid van ziekte, maar zetten in op wat inwoners wél kunnen
Onder deze eigenschap vallen de activiteiten:
➢ Be Slim
➢ Heroes / Streetwise

8. Kwaliteit van leven
Inwoners genieten van het leven, voelen zich veilig en hebben een goed evenwicht gevonden tussen
werk en privé, inspanning en ontspanning
Onder deze eigenschap vallen de activiteiten:
➢ Buurtbemiddeling
➢ Mantelzorg
➢ Welzijnscentrum de Leuning
Productontwikkeling 2021:
We werken aan de inzet van respijtvrijwilligers.

9. Zingeving
Inwoners hebben idealen waar ze zich voor willen inzetten en blijven leren
Onder deze eigenschap vallen de activiteiten:
➢ Maatschappelijke- / burger initiatieven
➢ Vrijwilligers Welzijn Baarn
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12. Productenboek 2021
*Projectsubsidie
Product

Activiteiten

Eigenschappen positieve gezondheid
Dagelijks Functioneren

Armoederegisseur
Hulpdienst
Jongerenwerk
Ouderenadvies
PIT Baarn
Verhuiscoach
Wijkgericht werken
Hulpdienst
Volwasseneducatie*

Meedoen

Buro Vrijwillige Inzet
Dagbestedingscoach*
Dementievriendelijke samenleving
“Een tegen Eenzaamheid”*
Seniorenbus
Roefeldag

Mentaal Welbevinden

Jongerencoach
Maatjesproject*
Project Valpreventie
Thuisadministratie & meer
Telefooncirkel
Voorlichting
Weerbaarheidstraining

Gezond voelen

Be Slim
Heroes / Streetwise

Kwaliteit van leven

Buurtbemiddeling
Mantelzorg
Welzijnscentrum de Leuning

Zingeving

Maatschappelijke- / burger initiatieven
Vrijwilligers Welzijn Baarn
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