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SAMENVATTING
Wij - Welzijn Rivierstroom - werken mee aan sterke, 
levendige lokale gemeenschappen waarin iedereen 
(die wil) mee kan doen, waar inwoners klaar staan voor 
elkaar en waar mensen prettig samenleven. Als sociaal 
werkers zitten wij dicht op de levens van de mensen 
in ons  werkgebied. Wij herkennen daardoor al vroeg 
 sociaal-maatschappelijke trends en kunnen daar ook  
op inspelen. 

Het aansluiten bij de leefwereld en de kracht van 
 inwoners zelf is onze leidraad bij het ondersteunen  
van zelfredzaamheid en meedoen, en bij het stimuleren 
en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven. Soms 
kunnen we zaken oplossen met informatie of een helder 
advies. Maar we zijn vooral goed in het bijeenbrengen 
van betrokkenen, die kunnen samenwerken aan een 
oplossing. Wij ondersteunen ook mensen, die hulp willen 
bieden of willen werken aan een leefbare omgeving voor 
iedereen.

Aandacht voor de leefbaarheid van lokale gemeenschap-
pen en zorg voor mensen die (tijdelijk) minder vaardig 
of kansrijk zijn, blijft ook in de periode 2021-2024 onze 
krachtige bijdrage aan het versterken van de sociale basis 
in ons werkgebied.

‘Wat ben ik blij dat ik gebruik heb  gemaakt van uw 

advies. Mijn  mantelzorgtaken heb ik nog steeds maar 

ik kan er op een andere  manier mee omgaan. De 

 belasting die ik ervaarde ben ik anders gaan labelen. 

Hartelijk dank daarvoor, het gaat me echt goed!’  

(mantelzorger)

‘Wat mooi is aan de 
schilderclub, is dat 
iedereen er voor 

 elkaar is. Het geeft me 
voldoening als mensen 
met een glimlach naar 
huis gaan. Bij verjaar-

dagen of andere 
 gelegenheden sturen 

we elkaar een kaartje.’ 
 (initiatiefnemer 

 s childerclub)

‘Mantelzorgers voelen 

zich nogal eens overbelast. 

Sociaal werkers houden 

vinger aan de pols en 

 organiseren respijtzorg 

waar overbelasting dreigt.’  

(sociaal werker)
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1 INLEIDING
Wij - Welzijn Rivierstroom - laten met KLAAR VOOR 
ELKAAR graag zien wat onze drijfveren en plannen 
voor de jaren 2021-2024 zijn. 

Verschillen in opdrachtgevers en verschillen tussen (en 
binnen) lokale omgevingen maakt van ons een organisatie 
met veel gezichten. Dit beleidsplan is het gemeenschap-
pelijk kader voor ons werk. Geen gemiddelde, maar een 
stevig raamwerk met voldoende ruimte voor specifieke 
accenten in lokale werkplannen.

Als sociaal werkers zitten wij dicht op de levens van de 
mensen in ons werkgebied. Wij herkennen daardoor al 
vroeg sociaal-maatschappelijke trends en kunnen daar 
ook op inspelen. Waarbij wij aansluiten bij talent, eigen 
kracht en veerkracht van inwoners. En nieuwe maat-
schappelijke initiatieven waar nodig ondersteuning bieden 
om tot bloei te komen.

In de afgelopen 4 jaren hebben wij stevig ingezet op lokaal 
goed gewortelde teams, op controleerbare kwaliteit van 
ons werk en op een betere profilering, zodat iedereen ons 
kan vinden. In de komende 4 jaren willen wij nóg beter 
doen, wat wij ook al deden: ondersteunen, verbinden en 
verder ontwikkelen. Voor iedereen in ons werkgebied, van 
0 tot 100 jaar.
Wij hebben in een apart Beleidsplan Organisatie  
2021-2024 geformuleerd hoe onze eigen organisatie 
daarvoor het beste kan zijn of worden ingericht. 

De corona-crisis gaat zonder twijfel grote gevolgen 
 hebben voor ons werk en onze organisatie. Nieuwe 
vragen zullen nieuwe antwoorden en oplossingen nodig 
hebben. Wij zullen daarnaar op zoek blijven gaan.

Jeannette Arends, directeur

‘Overbelaste mantelzorger 

en haar zorg vrager met de-

mentie  beiden gekoppeld aan 

maatje om overbelasting  

te voorkomen.’  

(sociaal werker)

‘Ik heb een vrouw  
met Alzheimer 

 geholpen bij het weer 
oppakken van haar 
hobby schilderen.’ 

(maatje)

‘Bij het striptekenen 

voor kinderen vind ik 

het prachtig om te zien 

dat kinderen met 

 simpele truckjes en 

aanwijzingen geen 

 ijzerdraadmannetjes 

meer tekenen.  

De kinderen zien daar-

door snel resultaat en 

krijgen ook veel meer 

plezier in het tekenen.’  

(vrijwilliger)
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2  WAAR STAAN  
WIJ VOOR? | MISSIE
Wat zijn onze waarden? Wat is onze identiteit?  
Wat is onze reden van bestaan?

Wij - Welzijn Rivierstroom - werken mee aan sterke, 
levendige lokale gemeenschappen waarin iedereen  
(die wil) mee kan doen, waar inwoners klaar staan voor 
elkaar en waar mensen prettig samenleven.
Wij zoeken en versterken het talent, de kracht en de 
 veerkracht van individuele inwoners en inwonersgroepen, 
van lokale gemeenschappen en van organisaties.  
Zodat lokale gemeenschappen een sterk sociaal 
 fundament hebben, gebaseerd op zelfredzaamheid  
en samenredzaamheid van inwoners.

3  WAAR GAAN  
WIJ VOOR? | VISIE
Wat is onze leidraad? Wat is onze betekenis?  
Welke bijdrage leveren wij?

Het aansluiten bij de leefwereld en het talent en de kracht 
van inwoners zelf is onze leidraad bij het ondersteunen 
van zelfredzaamheid en meedoen, en bij het stimuleren 
en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven. 
Maar zelfredzaamheid van inwoners en samenredzaam-
heid van lokale gemeenschappen is geen vanzelfspre-
kendheid. Wij werken mee aan een plezierige en veilige 
sociale omgeving voor iedereen in ons werkgebied, van  
0 tot 100 jaar.

‘De vrijwilligers van 

Buurtbemiddeling helpen 

bewoners bij het oplossen 

van  problemen met 

 buren.’ (sociaal werker)

‘De vrijwilligers thuis-administratie helpen per jaar 100 mensen met vragen over hun administratie.’  (sociaal werker)

‘Mensen die een 
scootmobiel hebben, 
ervaren vaak belem-
meringen of zijn ziek. 

Er waren mensen die ik 
echt over moest halen, 

omdat ze vaak toch 
thuis blijven zitten.  
We zijn nu met een 

groep van vijf en daar 
ben ik heel blij mee.’  

(initiatiefnemer scoot-
mobielgroep)



KLAAR   
VOOR  

ELKAAR
Beleidsplan 2021-2024

6

Wij leveren een concrete bijdrage aan het oplossen van 
(individuele) problemen en steunen actief het werken aan 
verbeteringen in de woon- en leefomgeving van inwo-
ners. Door mensen die wel een zetje kunnen gebruiken, 
vooruit te helpen. Door iedereen die mee wil doen, te 
ondersteunen met informatie of advies, of met (tijdelijke) 
hulp van een professional of een vrijwilliger. Daarnaast 
ondersteunen en faciliteren wij mensen, die er ook voor 
anderen willen zijn. Die hulp willen bieden of zich willen 
inzetten voor een leefbare omgeving voor iedereen. 

4  HOE DOEN WIJ DAT | 
STRATEGIE
Hoe bepalen wij onze keuzes?  
Welke diensten leveren wij? Hoe werken wij precies?

Wij - Welzijn Rivierstroom - zijn professionals in wel-
zijnswerk. Wij hebben en houden de (maatschappelijke) 
omstandigheden in ons werkgebied vakkundig en scherp 
in beeld. Dat maakt dat wij er gemotiveerd voor kun-
nen kiezen om onze energie en tijd zo gericht mogelijk 
(bijvoorbeeld per kern) in te zetten. Het geeft ons ook 
de kans om vroegtijdig te signaleren waar zich vragen of 
problemen (kunnen) voordoen en om daar preventief 
ondersteuning te bieden.

Wij beschouwen onze brede kennis van het werkgebied 
als een belangrijke basisvoorwaarde om goed werk te 
leveren. Wij hebben daarnaast de professionele kennis 
en vaardigheden in huis om - waar nodig - concreet van 
dienst te kunnen zijn. Soms kunnen we zaken oplossen 
met informatie of een helder advies. Of we weten waar je 
daarvoor moet zijn. Maar we zijn ook goed in het bijeen-
brengen van betrokkenen, die kunnen samenwerken aan 
een oplossing. 

‘De Lay-out club voor kinderen met autisme is een initiatief van een ouder, die een beroep kon doen op Welzijn Rivierstroom.’  (sociaal werker)

‘Fijn dat we door Welzijn 
 Rivierstroom werden 

 ondersteund met de aanvraag 
voor een vergunning en  budget 

voor  Burendag.’ (groep inwoners)

‘Ik organiseer  

4 keer per jaar een 

creatieve workshop, 

met steeds wisselende 

thema’s, technieken 

en materialen. De 

groep is zeer divers 

van samenstelling, 

maar wat hen bindt is 

om dichtbij huis  

andere vrouwen te 

ontmoeten en samen 

creatief bezig te zijn.’  

(vrijwilliger)
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5  BELEIDSVOORNEMENS 
2021-2024
a.   Maatschappelijke thema’s
  Welke maatschappelijke thema’s gaan deze  

periode het meest om onze aandacht vragen?
b.  Doelgroepen
 Welke inwoners van ons werkgebied kunnen  
 onze diensten het beste gebruiken?
c.  Diensten
  Welk soort diensten kunnen wij de inwoners  

van ons werkgebied leveren?
d.  Wijze van werken
  Welke werkwijzen gebruiken wij voor het beste  

resultaat?

a.  Maatschappelijke thema’s
  Wat is voor ons werk het maatschappelijk landschap 

in de komende periode?

Ons huidige werkgebied kent een afwisselend beeld. Van 
redelijk homogene kleine plattelandsgemeenschappen 
tot kleine-stadswijken met sterk verschillende bevol-
kingsgroepen. 
Ons beeld van het maatschappelijke landschap in ons 
werkgebied is globaal samengevat in de volgende 
 thema’s. Dat beeld is voor een deel algemeen, maar 
op onderdelen ingekleurd, omdat er meer informatie-
bronnen zijn of omdat wij daar al langer werkzaam zijn.
In de bijlagen staat een (niet uitputtende) lijst van belang-
rijke informatiebronnen, die wij in ons werk gebruiken.

     - De samenleving is veranderd én constant in verandering. 
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op zelfred-
zaamheid, maar niet iedereen is in de omstandigheid of 
heeft de vaardigheden om mee te doen of zelfredzaam te 
zijn.

   

‘Als vrijwillige seniorenhuis-

bezoeker bezoek ik ouderen van  

80 jaar om te  inventariseren hoe 

het met hen gaat.’ (vrijwilliger)

‘Meestal spreek ik in het begin wekelijks af met iemand. Totdat iemand aangeeft om het zelf te  willen proberen. Zo heb ik een half jaar tot soms wel een jaar contact.’ (vrijwilliger rouw en verlies)

‘Bestuurders en 
coördinatoren van 

organisaties die 
 vrijwillige hulp, zorg 

en ondersteuning 
bieden kwamen 

 regelmatig bijeen 
voor een lunch om  
in een ontspannen 

 omgeving ervaringen 
uit te wisselen en  

op te laden.’  
(sociaal werker)
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     - De leefbaarheid van het platteland, maar ook van 
de grotere dorpen en kleine steden staat onder druk. 
Voorzieningen verdwijnen of komen steeds meer op 
(verre) afstand te liggen. De bevolking vergrijst. Er zijn 
minder jongeren en het arbeidsleven van werkenden 
wordt steeds langer. Er lijken steeds minder mensen 
vanzelfsprekend beschikbaar en bereid om structureel 
vrij willigerswerk te doen. 

        - Het aantal kwetsbare en chronisch zieke mensen 
neemt toe. Dat maakt dat allerlei vormen van onbetaalde 
zorg (waaronder burenhulp en mantelzorg) een steeds 
noodzakelijkere functie vervullen. Maar ook dat de belas-
ting van en de druk op mantelzorgers en vrijwilligers blijft 
toenemen.

        - In toenemende mate wordt duidelijker dat eenzaamheid 
een groot probleem is.

        - Armoede en schulden vormen een steeds meer zicht-
baar probleem. 

        - Het ontbreken van voldoende basisvaardigheden om 
mee te kunnen doen in de  samenleving (zoals lezen en 
schrijven, maar ook digitale vaardigheden) speelt veel  
mensen parten. Enerzijds betreft dat autochtone Neder-
landers, die de taal nooit goed machtig zijn geworden of 
de digitale boot hebben gemist. Anderzijds gaat het ook 
om nieuwe Nederlanders, die zich hier blijvend vestigen. 

        - Mensen met verminderd arbeidsvermogen moeten 
steeds meer hun eigen weg zoeken, maar missen daarbij 
ondersteuning om op eigen tijd en wijze toch mee te  
kunnen doen.

        - Het corona-virus heeft de wereld op zijn kop gezet. Dat 
zien wij nu al terug in vragen van inwoners. Maar zonder 
twijfel zullen de effecten op de organisatie en inhoud van 
welzijnswerk nog veel groter worden. Wij zullen ons ook 
moeten voorbereiden op nieuwe vragen waarvoor nieuwe 
oplossingen noodzakelijk zijn.

        - Veel zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn door over-
heden in de afgelopen jaren op andere manieren geor-
ganiseerd. Dat heeft enerzijds positieve gevolgen gehad, 
maar anderzijds ook negatieve effecten opgeleverd voor 
individuele of groepen inwoners.

‘Hoe het is  gegaan 
bij mijn nieuwe 

 vrijwilligerswerk? 
 Alles is uitgelegd: hoe, 
wat, waar, wanneer en 
waarom. Ik ben gelijk 

gebleven. En  volgende 
week ga ik weer.  

Bedankt!’ (vrijwilliger)

‘Ouders ervaren 

de bijeenkomsten 

van het Ouders van 

Kinderen die Anders 

zijn als heel plezierig, 

omdat ze in hetzelf-

de schuitje  zitten: 

het hebben van een 

kind dat ‘anders’ is, 

bijvoorbeeld hoog-

gevoelig, met een 

stoornis in het 

autisme -spectrum of 

een lichamelijke 

 beperking. Het OKA 

biedt hen informatie 

en verbondenheid.’ 

(vrijwilliger)
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b.  Doelgroepen
  Wie heeft in de komende periode onze diensten het 

hardste nodig?

1. Er is grote behoefte aan onze ondersteuning van 
 inwoners die andere mensen helpen: mantelzorgers, 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

2. Wij blijven inwoners, die zelf willen werken aan het ver-
sterken van de leefbaarheid van lokale gemeenschappen, 
informeren, faciliteren en - waar nodig - ondersteunen.

3. Wij blijven ook ondersteuning bieden aan (eenzame) 
mensen zonder eigen netwerk die ondersteuning nodig 
hebben, aan mensen die te kampen hebben met armoe-
de  en schulden, aan laaggeletterden en aan specifieke 
groepen migranten. Met een breed en collectief aanbod.

c.  Diensten
  Wat hebben wij eigenlijk precies te bieden?  

Waarvoor moet je bij ons zijn?

1. Wij leveren informatie en advies aan inwoners
Inwoners kunnen bij ons terecht met een breed scala 
aan vragen over alle aspecten van hun leven. Als wij die 
vragen niet zelf kunnen beantwoorden, dan kunnen wij 
bijna altijd gericht doorverwijzen.
 

2.   Wij koppelen hulpvragen aan hulpaanbod
Wij koppelen - waar mogelijk- hulpvragers en hulp-
bieders aan elkaar. En ondersteunen de vrijwilligers, die 
hulp  bieden. Als vraagbaak, maar ook met informatie en 
 deskundigheidsbevordering. Hulpvragen zijn in de loop 
der tijd steeds complexer geworden: soms door de ernst 
van de vraag, vaak omdat een hulpvraag meervoudig is, 
d.w.z. dat er meer dan een probleem tegelijk speelt.

‘Opbouwwerk zoekt aansluiting bij bewonersinitiatieven. Het aan-boren, ont dekken en matchen van talent is daarbij de rode draad.’  (sociaal werker)

‘Er is bijna altijd wel een 

oplossing te vinden voor 

een goede match tussen 

de vraag om een maatje en 

het aanbod van maatjes.’ 

(sociaal werker)

‘We maken ons zorgen over de 

leefbaarheid hier. We hebben jonge 

aanwas nodig om een vitaal dorp te 

blijven. De opbouwwerker stelde 

voor om maar eens een rondje door 

het dorp te maken. Binnen korte tijd 

organiseerde een  enthousiaste 

werkgroep een  presentatie op 

 Burendag van 20 organisaties. 

 Overal regende het aanmeldingen 

en creatieve plannen.’ 

(groep inwoners)
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3.   Wij ondersteunen mantelzorgers, vrijwilligers en 
andere informele hulp
Met speciale diensten (zoals knooppunten, cursussen en 
netwerkbijeenkomsten) bieden wij ondersteuning aan 
het werk van mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligers-
organisaties en andere informele hulp.

4.  Wij werken aan samenlevingsopbouw
Wij bieden versterking aan bestaande buurtnetwerken en 
stimuleren en ondersteunen - met concrete  oplossingen 
én op maat - bestaande en nieuwe initiatieven van 
inwoners. Door mee te denken, informatie te geven 
en programma’s te ontwikkelen. En wij bieden buurt-
bemiddeling aan.

5.  Wij verbinden -daar waar mogelijk- inwoners of 
 organisaties met dezelfde doelen aan elkaar.
Als inwoners en organisaties hetzelfde doel hebben of van 
elkaar kunnen leren, dan brengen wij hen - waar mogelijk 
- bij elkaar. Zodat de optelsom van hun werk groter is dan 
wanneer zij elk afzonderlijk aan het werk zouden zijn.

d.  Methoden van werken
 Hoe leveren wij het beste resultaat?

Wij - Welzijn Rivierstroom - werken met professionele 
gereedschappen, waarmee wij inwoners individueel, als 
groep of als lokale gemeenschap kunnen ondersteunen. 
Ook waar leefbaarheidsvragen of -problemen op elkaar 
lijken, is er toch bijna altijd maatwerk nodig. Wij zijn daar 
goed voor toegerust en blijven ons daar ook in ontwikkelen.
Onze ondersteuning is altijd gericht op het krachtiger en 
veerkrachtiger maken van individuen en de samenleving. 
Wij zoeken daartoe naar talent en kracht van inwoners  
en lokale gemeenschappen. Wij proberen individuele pro-
blemen - waar mogelijk – op te lossen met een collectief 
aanbod en met inzet van de lokale samenleving. 

‘Zij organiseerde Burendag. 

Dat bleek een mooie opmaat 

te zijn naar meer. Inmiddels is 

er een actief buurtcomité 

gevormd.’ (sociaal werker)

‘Seniorenhuis bezoekers 
hebben een belronde 

 gedaan bij mensen van  
85 jaar om te vragen hoe 

het ze vergaat in 
 corona-tijd.’  

(sociaal werker)

‘Ik ben heel 
tevreden over het 
contact met mijn 

maatje. We 
 kunnen goed met 
elkaar overweg 

en hebben leuke 
gesprekken over 

vroeger en de 
reizen die we 

hebben gemaakt.’ 
(hulpvrager)
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In ons werk gebruiken wij kennis en vaardigheden, die de 
vraag van (groepen) inwoners zo duidelijk mogelijk moet 
maken. Daarbij kunnen wij ook goed luisteren naar een 
eventuele ‘vraag achter de vraag’. Wij zijn bij uitstek thuis 
in situaties, waarbij met elkaar samenhangende vragen/
problemen om een gestructureerde aanpak vragen. 

Wij rekenen het tot onze beste kwaliteiten dat wij in staat 
zijn om een brug te slaan tussen de leefwereld en de 
taal van inwoners en die van overheden of instanties. 
Ons werk loopt daarbij van hulp bij het invullen van een 
formulier tot het ondersteunen van gesprekken met de 
lokale overheid over leefbaarheidskwesties.

Tot onze belangrijkste werkzaamheden rekenen wij het 
ondersteunen van allerlei vormen van informele zorg. 
Wij zijn enerzijds in staat om een luisterend oor te zijn 
voor mantelzorgers en maatjes, maar ondersteunen ook 
leefbaarheidsprojecten waar meer problemen of kwesties 
tegelijk spelen.

Wij zijn bij uitstek verbinders: van het koppelen van 
 individuele zorgvragers aan zorgbieders tot het bijdragen 
aan de toegankelijkheid van maatschappelijke voorzienin-
gen door de daarbij betrokken organisaties en instellingen 
bij elkaar te brengen.

Signaleren beschouwen wij als een van de pijlers van  
ons werk. Wij signaleren waar en welke problemen 
 individu-overstijgend zijn en ondernemen daar actie.  
Wij signaleren ook waar lokale gemeenschappen 
 versterking kunnen gebruiken en bieden die aan. 

‘Een jongen van 12 jaar oud had de ge-

meente gevraagd om een tafeltennistafel in 

zijn buurt neer te zetten. De jonge initiatief-

nemer stond uiteindelijk aan de basis van een 

compleet speelparkje.’ (sociaal werker)

‘Fijn dat we 
weten dat er op 

ons wordt gelet.’  
(deelnemer  

Meer  Bewegen 
Voor Ouderen)

‘Het kleine initiatief van twee 

buurtbewoners om Burendag te 

organiseren leidde tot veel 

 enthousiasme. En in elk geval ook 

de toezegging van andere buurt-

bewoners om volgend jaar deel te 

nemen aan de organisatie.’  

(sociaal werker)
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BIJLAGE:  
INFORMATIEBRONNEN

Wij gebruiken een breed scala aan informatiebronnen 
voor ons werk:

        - Algemene informatie uit landelijke en regionale kranten, 
televisieprogramma’s en van social media (Facebook, 
Twitter)

        - Specifiekere informatie veelal van gespecialiseerde 
 websites, hierna uitgesplitst naar landelijk  
en lokaal |regionaal 

        - Actuele literatuur (stand 01 10 20).

LANDELIJK
1.  Algemeen
www.allecijfers.nl
www.cbs.nl
www.cbsinuwbuurt.nl
www.ggdmonitor.nl
www.kenniscentrumsportenbewegen.nl
www.service.openinfo.nl
www.vng.nl/rubrieken/sociaal-domein
www.waarstaatjegemeente.nl

2.  Zorg en welzijn
www.1sociaaldomein.nl
www.movisie.nl
www.platform31.nl
www.sociaalwerknederland.nl
www.zorgenwelzijn.nl

3.  Mantelzorg- en cliëntondersteuning
www.eentegeneenzaamheid.nl
www.mantelzorg.nl
www.ouderenadvisering.nl
www.pgb.nl
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4.  Vrijwilligers
www.nov.nl
www.thehappyvolunteer.nl
www.vluchtelingenwerk.nl
www.vrijwilligersaanzet.nl

5.  Opbouwwerk
www.krachtproef.org
www.lsabewoners.nl/kennis/ 
asset-based-community-development-abcd/
www.movisie.nl/burgerparticipatie
www.nurturedevelopment.org

6.  Financiën
www.nibud.nl
www.uwv.nl

7.  Positieve gezondheid
www.allesisgezondheid.nl
www.iph.nl

8.  Taal
www.hetbegintmettaal.nl
www.stichtinglezenenschrijven.nl

LOKAAL|REGIONAAL
www.buren.nl
www.neder-betuwe.nl
www.rhenen.nl
www.leefbaarheidsallinatie.gelderland.nl
www.mura.nl
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