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Inleiding 
 

Beleidskader gemeente Echt-Susteren 
Als uitgangspunt voor de dienstverlening door Menswel geldt het gemeentelijk beleid inzake het 
Sociaal Domein en CittaSlow.  

 
In het Sociaal Domein zijn onder meer de onderstaande uitgangspunten 
geformuleerd: 
 

 Integreren 3Decentralisaties – samenhangend beleid 
 Meer werken in/vanuit de dorpskernen / nabijheid voorzieningen 
 Stimuleren initiatieven: ván en dóór de wijk 
 Eigen regie inwoners / wat kunnen mensen zelf? 
 Samen zorgen voor elkaar / verbinden  
 Iedereen doet mee (naar vermogen)  
 Langer zelfstandig wonen / aanspreken van eigen netwerk 
 Meer gebruik van algemene voorzieningen (in plaats van individueel maatwerk) 
 Sociale wijkteams 
 Huiskamer (plus en extra) 
 
Het nieuwe coalitieakkoord noemt aanvullende  speerpunten: 

• Sociale integratie en werkfit maken van speciale doelgroepen zoals statushouders 

• Armoedebeleid 

• Gemeenschapshuizen  

• Jongeren (en cultuur) 
 

De gemeente Echt-Susteren heeft zich aangesloten bij CittaSlow, waarmee zij kiest om 
te investeren in de kwaliteit van leven en leefbaarheid duurzaam te bevorderen. Hierbij 
zijn een zevental thema’s benoemd, die voor een deel betrekking hebben op de 
dienstverlening door Menswel. Denk hierbij aan: 

• prettige veilige woonomgeving, door nabijheid van voorzieningen, burenhulp, 

Dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s), gemeenschapshuizen en het Sociale WijkTeam (SWT) 

• bevorderen burgerparticipatie en gezond gedrag 

• versterken van de sociale cohesie, o.a. door aandacht voor het inclusief beleid, behalen van 

startkwalificatie door jongeren in het onderwijs, armoedebestrijding, vrijwilligerswerk, 

begeleiding statushouders  

Als accenten binnen de transitie in het Sociale Domein staan de onderstaande  aandachtsgebieden 
centraal voor de taakinvulling door Menswel en andere maatschappelijke organisaties:  
 
Kerngericht, Vraaggericht en Samen met ketenpartners werken aan de realisatie van  

 Sociale Integratie en verbetering laaggeletterdheid 
 Sociale Wijkteams 
 Huiskamerprojecten 
 Kansrijke burgerinitiatieven 
 Mantelzorgondersteuning 
 Vergroten sociale netwerken en positieve gezondheid 
 Algemene en collectieve voorzieningen 
 Kwaliteit en kwantiteit vrijwilligers 
 Integratie van welzijn, jeugd/jongerenwerk en participatie 
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Beleidskader Menswel  

Centrale missie:   

‘Onze grootste kwaliteit is dat we mensen helpen samenwerken en op eigen benen te staan’. 

Transformatie sociaal domein 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo, jeugdzorg en participatie. In de afgelopen jaren 

lag de nadruk erg op het overnemen van deze taken (transitie). De komende jaren zal de aandacht 

verschuiven naar werkelijke transformatie: hoe kunnen we met (beperkte) middelen goede zorg 

bieden en liever de zorgvraag beperken. Deze kanteling is als het ware een groot maatschappelijke 

experiment waar gemeenten, burgers en organisaties al zoekende vorm moeten geven. Dit leidt tot 

onduidelijkheden en onzekerheden.  

Centraal staat dat de burger meer in “the lead” komt. Er wordt een grotere mate van zelfstandigheid 

verwacht, hij wordt mede-eigenaar van problemen op het vlak van zorg en welzijn en er wordt veel 

vaker uitgegaan van wederkerigheid. Niet de problemen staan centraal, maar de mogelijkheden van 

mensen. De samenleving verandert van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en co-creatie.  

In het transformatieproces zal nog meer de nadruk liggen op anders werken, waarbij drie doelen 

worden nagestreefd (triple aim): beter leven, meer tevreden burgers, lagere kosten. Preventief 

werken, voorkomt onnodig gebruik van zorg. Dit wordt ook wel positieve gezondheid genoemd. Dit 

heeft ook grote invloed op het sociaal werk. Zorgen voor, wordt zorgen dat (van zorg naar gezonde 

leefomgeving). Sociaal werkers zullen minder zelf uitvoerend zijn, maar vooral burgers aanmoedigen 

hun eigen mogelijkheden te benutten.  

Door te opereren in nabijheid van mensen en gemeenschappen, bevorderen zij de dialoog tussen 

inwoners, gemeente en ketenpartners en stimuleren de zelfwerkzaamheid en burgerinitiatieven (ván 

en dóór de wijk).  Burgers zijn zelf eigenaar en verantwoordelijk voor hun eigen welzijn of dat van 

hun naasten. Hoe sterker een gemeenschap of netwerken van mensen, hoe minder een beroep hoeft 

worden gedaan op professionals voor hulp en zorg. Het sociaal werk heeft een belangrijke rol om 

mensen met elkaar te verbinden (netwerkversterking) en tevens met ketenpartners op zoek te gaan 

naar de beste ondersteuning op basis van partnerschap (versus concurrentie).  

Hierbij heeft het sociaal werk wel oog voor kwetsbare situaties en mensen en witte vlekken 

(signalering). Het sociaal werk staat immers midden in de samenleving (onderscheidend t.a.v. 

presentie/generalistisch/laagdrempelig/ informeel/signaleren/verbinden -> 0e-lijn). 

 

Gemeentelijk beleid en partnerschap 

Menswel is uitvoerder van het gemeentelijk beleid. De gemeente bepaalt de doelen van de 

werkzaamheden van Menswel en koppelt hieraan een aantal voorwaarden. Menswel is de 

deskundige op het sociaal werk en bepaalt hoe de dienstverlening wordt uitgevoerd. Op basis van de 

concrete werkpraktijk verzamelt Menswel signalen en adviseert de gemeente over mogelijke 

bijstellingen in het beleid of de opdracht aan Menswel. Er is sprake van partnerschap, maar wie 

betaalt, bepaalt! Belangrijk is om te investeren in een goede relatie met gemeenten (ambtenaren en 

bestuurders). De uitvoering van het sociaal werk moet wel het beleid dienen en resultaten en 

effecten moeten transparant en helder zichtbaar worden gemaakt.  
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Centrale uitgangspunten voor het sociaal werk zijn: 

• Kern/dorpsgericht: gezonde, veilige en plezierige woonomgeving  

• Vraaggericht 

• Integraal en samenhangend 

• Werk samen 

• Iedereen doet mee  en draagt bij (naar vermogen / diversiteit) 

• Langer zelfstandig wonen 

• Voorkeur voor algemene collectieve voorzieningen en informele hulp en (mantel)zorg  

 

De gemeente verlangt dat Menswel samen met andere partners en burgers de sociale omgeving per 

kern/dorp in kaart brengt, de belangrijkste vragen, knelpunten en kansen benoemd en samenwerkt 

met de juiste personen. De zelfwerkzaamheid en burgerinitiatieven worden zoveel mogelijk 

gestimuleerd (niet overnemen maar zoveel mogelijk zelfsturing). Hierbij staat niet de organisatie 

centraal, maar de (vraag van de) burger.  

De sociaal werker 

De veranderingen in het sociaal domein hebben ook gevolgen voor de werkzaamheden van de 

professional. Er komt minder nadruk op het uitvoeren van dienstverlening en meer op het 

begeleiden van processen. Beschouwende en analytische vaardigheden zijn belangrijker en er moet 

gestuurd worden op resultaten, efficiency en doelmatigheid (wat is maatschappelijk effect van ons 

handelen?) en het aangaan van verbindingen met burgers en partners (niet te snel zelf handelen). De 

sociaal werker moet helder communiceren (laten zien wat en hoe hij iets wil bereiken) naar burgers, 

collega’s, ketenpartners en gebruik maken van vaardigheden van derden. De sociaal werker moet de 

omgeving kennen en de omgeving moet weten wie de sociaal werker is (kennen en gekend worden). 

De uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl passen hier goed bij. Dit vraagt ook meer 

handelingsvrijheid voor de sociaal werker. Hij is probleemeigenaar van de dienstverlening, hij moet 

de diensten ontwikkelen, beschrijven en verantwoorden. Dit vraagt ook een andere manier van 

leidinggeven en meer coachende stijl. Hiervoor is binnen Menswel een traject opgestart om de 

talenten van medewerkers beter te benutten en op elkaar af te stemmen.  

Tegelijkertijd vraagt het ook om meer kritische (zelf)reflectie op het werk, hetgeen de 

kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van binnenuit aanwakkert. Ook de onderlinge 

uitwisseling van informatie en kennis en lopende dienstverlening verdient hierbij aandacht. 
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Samenvatting en kernopdracht Menswel 2021 
 
Met de centrale missie van Menswel wordt dus gesteld dat de medewerkers zich richten op het 
versterken van de dorpsgemeenschappen en vrijwilligersinitiatieven. Waar nodig wordt (tijdelijke) 
ondersteuning geboden. Door aanwezig te zijn in de dorpen zijn medewerkers toegankelijk en 
makkelijk aanspreekbaar en zijn onze mensen bekend met wat er leeft en kunnen hier samen met 
bewoners en andere organisaties op inspelen.  Hoewel er sprake is van integrale dienstverlening, 
worden in dit werkplan vier groepen van diensten onderscheiden: 
 

Opbouwwerk 

Dit is sterk gericht op de verbetering van de leefbaarheid in de dorpen. Een actieve buurt met 

betrokken inwoners! 

- Het samen optrekken en integraal werken vanuit het SWT wordt dit jaar doorontwikkeld. De 

opbouwwerker gaat deel uit maken van het basisteam en richt zich niet op de individuele 

hulpvragen van burgers maar maakt de vertaalslag van individueel naar collectief. Welke vragen/ 

problematieken komen veel voor in het gebied, waar kunnen slagen gemaakt worden in het 

voorliggende veld. Met de verkregen informatie gaat het opbouwwerk met het team, de buurt, 

gemeente en netwerkpartners aan de slag. Tevens brengen zij de sociale leefbaarheid in kaart, 

waar duidelijk wordt of er voldoende mogelijkheden zijn in het gebied om lang zelfredzaam in 

een prettige omgeving te wonen. De wijkdiensten worden anders ingericht en verbonden met de 

SWT’s. 

- Het opbouwwerk blijft diverse initiatieven en organisaties ondersteunen, afhankelijk van de 

behoefte, zoals diverse wijkdiensten die nog niet zelfstandig functioneren, de Koepel Senioren, 

KinderKOOKschool, de Adviesraad Sociaal Domein en de Speelvoorzieningen. 

- De combinatiefunctionarissen voor Sportstimulering en Cultuur dragen eveneens bij aan de 

leefbaarheid. De sector ‘Sport en beweging’ speelt in op het bevorderen van  een gezonde 

leefstijl en cultuur, op ontplooiing en ontmoeten. Het aanspreken van talenten en het verbinden 

van bewoners en verenigingen.  

- Versterken van taal, sociale netwerken en integratie (project statushouders), armoede wordt als 

rode draad met het opbouwwerk verweven. De recente armoedenota geeft nieuwe 

aanknopingspunten om samen met andere partijen de zaken anders aan te pakken. 

- De BIND sport- en cultuurcoaches zijn volop in ontwikkeling. Het Nationaal Sportakkoord en 

nieuw te vormen Cultuurbeleid ruimte voor innovatie. 

Versterken van vrijwilligerswerk 

Het Steunpunt Vrijwilligers is de centrale plek voor informatie, advies en bemiddeling op het gebied 

van vrijwilligerswerk. In een participatiesamenleving wordt een steeds groter beroep gedaan op 

vrijwilligers.  

- Het Steunpunt geeft informatie over wet- en regelgeving, organiseert scholing en bemiddelt 

tussen vraag en aanbod via de vacaturebank. Hierbij wordt nauw samengewerkt met 

verenigingen, waardoor er meer nadruk komt op de interactie tussen vrijwilligersorganisaties en 

samenwerking in dorpen wordt bevorderd. Er blijft uiteraard aandacht voor een ‘warme’ 

benadering van (potentiele) vrijwilligers. Niet iedereen is geholpen met de digitale media. 

- Samen met de Verenigingsondersteuner van Menswel gaat het Steunpunt achterhalen waar de 

precieze behoeften van verenigingen liggen, waarop kan worden geanticipeerd. Er wordt een 

plan van aanpak opgesteld. De gemeente wil in ieder geval graag de pijlen meer richten op 

vrijwilligerswaardering en verbetering van communicatie. 
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- Begeleiding van uitkeringsgerechtigden naar vrijwilligerswerk richt zich op mensen uit het 

bestand van de gemeente met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Doel is dat een groot deel 

van de aangemelde deelnemers sociaal actief wordt bij een maatschappelijke of zorgorganisatie. 

De regie ligt bij de gemeente. 

- De Maatschappelijke Stages richten zich met name op jongeren die kennis maken met 

vrijwilligerswerk en een belangeloze bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij doen ons best 

deze jongeren te behouden voor het lokale vrijwilligerswerk. 

Cliëntondersteuning 

Het zolang mogelijk kunnen behouden van zelfstandigheid, al dan niet met hulp van de directe 

omgeving staat hierbij centraal.  

- Dit gebeurt onder andere via de huiskamers, waardoor mensen zo lang mogelijk in hun eigen 

vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en hun mantelzorgers worden ontlast. De 

ondersteuning van de sociaal werker speelt een grote rol in de huiskamerplus en huiskamer extra 

projecten van de gemeente betreffende het werven en opleiding van vrijwilligers. Dankzij de 

ondersteuning zijn er voldoende geschoolde vrijwilligers aanwezig die de bezoekers een fijne dag 

bezorgen. 

- Menswel participeert in de Sociale Wijkteams (SWT) in Echt-Susteren. Dit zijn teams van 

professionals die fungeren als toegangspoort voor alle vragen op het terrein van wonen, zorg en 

welzijn. Door vroegtijdige signalering wordt een beroep op duurdere zorg beperkt. De sociaal 

werker onderhoudt als generalist individuele cliëntcontacten. Er ligt hierbij een duidelijke relatie 

met het opbouwwerk om te kijken naar meer collectieve of informele zorgvoorzieningen in de 

directe omgeving. 

De cliënt ondersteunende diensten van Menswel  zoals generalist SWT, ouderenadvisering en 

mantelzorgondersteuning zijn gebundeld in één product: clientondersteuning. Door het 

ontschotten van de diensten wordt de herkenbaarheid en bereikbaarheid voor de burger 

vergroot. 

- Onafhankelijke gratis cliëntondersteuning is een verplichting uit de Wmo  en geeft gemeenten de 

opdracht te zorgen  voor gratis en onafhankelijk advies aan individuele burgers.  

- Via Mantelzorgwaardering, de uitvoering van het gemeentelijke Mantelzorgcompliment en de 

organisatie van een waarderingsavond worden mantelzorgers in kaart gebracht. De 

waarderingsactiviteiten zijn van belang om dit werk onder de aandacht te brengen en deze 

belangrijke vrijwilligers een hart onder de riem te steken.  Via mantelzorgwaardering wordt er 

respijtzorg in de vorm van mantelzorgmaatjes aangeboden. In 2020 zouden alternatieve vormen 

van respijtzorg verder worden onderzocht en bij geschiktheid geïmplementeerd. Corona heeft 

daar een stokje voor gestoken. In 2021 nemen we de handschoen weer op. 

- Het driejarig  project statushouders gaat in 2021  het derde jaar in. Het geeft een nieuwe impuls 

aan hoe we statushouders maximaal kunnen integreren en financieel onafhankelijk kunnen 

maken in de Echt-Susterse samenleving. Naast het opbouwwerk, wijkdiensten (zoals taalmaatjes) 

en het steunpunt vrijwilligers  werkt woonbegeleiding statushouders intensief samen met de 

gemeentelijke trajectbegeleiders. Onze voorkeur gaat bij woonbegeleiding uit  naar een rol in het 

versterken van de sociale integratie/participatieverklaring en preventie armoede. Insteek is: in 

Nederland een huishouden te  leren voeren en het bewust maken van eigen handelen  en sociale 

deelname als je wat wilt moet je zelf aan de slag.  

Woonbegeleiding wil graag burgers deelgenoot maken van het proces.  
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Jeugd- en jongerenwerk 

Deze werksoort is eigenlijk een specifieke kruising tussen  opbouwwerk en cliëntondersteuning, 

gezien de specifieke behoefte van sommige groepen jongeren die door middel van 

vindplaatsgerichte benadering worden ondersteund om hun talenten te ontdekken op weg naar hun 

volwassenheid. Vanuit een vertrouwensband wordt preventief gewerkt, om problemen van en met 

jongeren te normaliseren en overlast te beperken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met vele 

partners in het sociale domein en de scholen. Waar intensievere begeleiding of hulp nodig is wordt 

doorverwezen.  

- In  jongerencentra ontdekken en ontwikkelen jongeren hun talenten en grenzen. 

- Via individueel jongerenwerk worden kwetsbare jongeren tijdelijk begeleid om hun problemen 

zelf op te lossen en veranderingen aan te brengen in hun gedrag en houding. 

- Voor meiden worden specifieke activiteiten georganiseerd, die aansluiten bij hun leefwereld. 

Menswel haakt aan bij de ontwikkelingen van ZIP-jeugd en de hiermee samenhangende 

doorontwikkeling  van de basisfuncties binnen het sociaal wijkteam. De intentie is om proactief mee 

te bouwen aan anders werken en de mogelijkheden van ontzorgen/ normaliseren van problemen in 

voorliggende voorzieningen verder gestalte te geven. 

Samenhang en flexibiliteit 
Bovenstaande woorden zijn belangrijke begrippen in de uitvoering van de diensten. De medewerkers 
zoeken voortdurend de samenwerking binnen de eigen organisatie als met collega’s van andere 
instellingen, waarbij gekeken wordt hoe vragen vanuit de dorpsbewoners, verenigingen, cliënten, 
mantelzorgers, jongeren enzovoorts het beste bediend kunnen worden.  
Door voortdurend signalen in kaart te brengen en met elkaar af te stemmen is ook een zekere mate 
van flexibiliteit nodig om snel en tijdig in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en vragen. Dit 
zal in de praktijk ook leiden tot permanente bijstelling of accentverschuivingen in onze 
dienstverlening. Vanzelfsprekend worden deze bijstellingen afgestemd met de gemeente en de 
betreffende ambtenaren.  
 
Corona 
De verspreiding van het Virus en de daarbij behorende maatregelen heeft de dienstverlening in 2020 
ontwricht. Gelukkig hebben veel zaken, met een creatieve twist, door kunnen gaan. In de toekomst 
kijken kunnen we niet, wat heeft Covid-19 in 2021 voor ons in petto?  
Dit werkplan is geschreven op basis dat het virus onze samenleving weinig tot niet meer ontwricht. 
Mocht dat anders zijn, wordt samen met u daarop geanticipeerd. 
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Menswel in beeld 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

WAAROM? 

• Veilige en prettige leefomgeving 

• Zelfredzaamheid en eigen kracht 
burgers/gemeenschap 

• Preventie (leefstijl / gedrag) 

• Duurzame sociale verbanden / netwerken 

WAT? 

• 0e lijn – present, laagdrempelig 

• Luisteren, vragen en signaleren 

• Dorpsgericht: kennen en gekend worden 

HOE? 

• Meedenkend, mogelijkheden zoeken 

• Oplossingsgericht  

• Verbinden, samen – integrale aanpak 

• Eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap 
bij dorpsgemeenschap 
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Opbouwwerk 
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Wijkopbouwwerk in wijksteunpunten 
1. WAT WIL DE GEMEENTE BEREIKEN 

Kerngericht realiseren van een actieve buurt met betrokken bewoners.  
 
Het wijksteunpunt (sociale ontmoetingspunten) brengt mensen, wensen en ideeën bij elkaar en maakt 
initiatieven van bewoners mede mogelijk. 
Doel van het wijksteunpunt is het bieden van accommodatie en begeleiding bij de diverse activiteiten die 
door inwoners en vrijwilligersgroepen in een woonkern worden georganiseerd. Een wijksteunpunt is als 
een bedrijfsverzamelgebouw, waar door vrijwilligers en vrijwillige begeleiders wordt samengewerkt om 
een breed activiteitenaanbod neer te zetten t.b.v. inwoners die in groepsverband zinvol hun vrije tijd 
willen besteden. Voornaamste doel is bestrijden van eenzaamheid. 
Het creëren van vergaande integratie en afstemming tussen sectoren (sport, ouderenwerk, cultuur, 
jeugdwerk). 
 
Wijkdiensten leveren een bijdrage aan het zelfstandig blijven wonen van mensen met een beperking en/of 
ouderen en/of mensen behorende tot de minima door middel van het in standhouden van diensten 
verricht door vrijwilligers. 

2. WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

Wijkopbouwwerk vanuit bestaande Wijksteunpunten 
Stimuleren van vrijwillige initiatieven en voorzieningen die de leefbaarheid en zelfredzaamheid van 
burgers vergroten. Dat doet de opbouwwerker door: 

a. Maatwerk leveren per kern, aanwezig zijn daar waar nodig is. Aan de praat raken met mensen 
waarbij informatie/ signalen worden opgehaald en verder gebracht (verbinden). 

b. Brengt het netwerk (spinnenweb) en de sociale leefomgeving van het dorp zichtbaar in kaart. Deze 
informatie delen we met gemeente, andere professionals  (sociale wijkteam/ cliëntondersteuners, 
etc.) en wijkbewoners. Het is een hulpmiddel voor beleidsontwikkeling. 

c. Vindt mensen die zich willen inzetten, inspireert ze, brengt ze op ideeën  
d. Stelt met de groep vast in welke fase van actief burgerschap (participatieladder) men zich bevindt, 

wat de ondersteuningsbehoefte is en waar men denkt uit te komen. 
e. Stelt vast wat het te bereiken doel is en welke prikkels stimulerend kunnen werken 
f. Verbindt het initiatief aan andere initiatieven, maakt mensen attent op elkaar 
g. Jaagt het proces aan, met gebruikmaking van haar/ zijn sociale gereedschapskist  en middelen. 

Gaat aan de gang met groepsdynamica en maakt mensen attent op hoe zij andere mensen kunnen 
toelaten tot hun initiatief. 

h. Afronding van het proces (je zo veel mogelijk overbodig maken) 
i. Nadien vraaggericht ondersteunen. 
j. Blijft de initiatieven prikkelen met nieuwtjes/ kansen/ financiële mogelijkheden (behoudt band en 

haalt signalen op) 
k. De opbouwwerktaken vanuit het sociaal wijkteam worden integraal uitgevoerd met de taken van 

het wijkopbouwwerk vanuit bestaande wijksteunpunten. De opbouwwerker verbindt zich  aan het 
sociaal wijkteam en  vertaald individuele vraagstukken naar collectief aanbod gericht op behoud 
van zelfredzaamheid in een goede sociale woonomgeving. Zij bouwt mede aan de samenleving en 
activeert vrijwilligersgroepen, burgers en netwerk. 

l. Vinden en binden van vrijwilligers voor burenhulp gekoppeld aan de diverse sociale wijkteams. 
 

Ondersteuning van vrijwillige wijkdiensten die niet de trede van zelforganisatie bereiken 
Het instandhouden, ondersteunen en begeleiden van kerngerichte vrijwillige wijkdiensten, bij taken 
waarvan vrijwilligers aangeven niet over wensen te gaan op de trede van zelforganisatie. Diensten in dit 
kader zijn: 

m. Klapperproject/ hulp bij thuisadministratie; 
n. Samenspraak/ taalcoaches/ laaggeletterdheid;  
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o. Informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten Koepel senioren verenigingen; 
p. Facilitaire ondersteuning vrijwilligersgroepen met jaarlijkse activiteiten zoals: collecte Jantje 

Beton, Sint Maarten, Burendag en Buitenspeeldag; 
q. Respijtzorgvrijwilligers, werven, plaatsen, ondersteunen van zorgvrijwilligers. 
r. Kinderkookschool Susteren. 
s. Zwemles voor buitenlandse vrouwen. 

  
De taak van de opbouwwerker vanuit het sociaal wijkteam is identiek aan het wijkopbouwwerk en wordt 
daarmee aan elkaar verbonden. Financiering geschiedt onder de vlag sociaal wijkteam, verantwoording 
vindt plaats onder dit product. 

3. WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten Bestaande wijksteunpunten: 
huren, activiteiten kosten 
 
Wijkdiensten: huren,  
activiteitenkosten 
 
Vrijwilligersvergoeding 

€  9.290,- 
 
  
€  3.960,- 
 
 
Budgethouder gemeente, op 
declaratiebasis  

Personele kosten (Wijk-)opbouwwerk 
Ondersteuning  (wijk-) opbouw- 
werk 

 2044 uur HBO 
 
   60 uur MBO 

4. WANNEER DIENEN DE PRESTATIES GELEVERD TE ZIJN? 

1. Wijkopbouwwerk vanuit bestaande Wijksteunpunten (totaal 444 uur HBO) x 40 weken: 

• In Echt Noord  

• In Nieuwstadt  

• In Maria-Hoop  

• In St. Joost  

• In Susteren  

• In Roosteren  
2. Opbouwwerk via sociale wijkteams (totaal 960 uur HBO x 40 weken) 

• Nieuwstadt, Koningsbosch en Maria Hoop  

• Susteren, Roosteren en Dieteren  

• Echt  

• St. Joost en Pey  
3. Ondersteuning wijkdiensten 

16 uur x 40 weken per jaar, waarvan 8 uur Kinderkookschool (640 uur HBO) 
1,5 uur x 40 weken per jaar Mbo (60 uur), facilitaire ondersteuning jaarlijkse activiteiten zoals Jantje 
Beton. 

5. WAT ZIJN DE TE LEVEREN PRESTATIES? 

1) Wijkopbouwwerk vanuit bestaande Wijksteunpunten 
a. Instandhouding wijksteunpunten in Nieuwstadt, Echt-Noord, Maria-Hoop, St Joost, Susteren en 

Roosteren. 
b. Inventarisatie behoeften activiteiten. Bewuste en te verantwoorden aansluiting van activiteiten bij 

vragen van deelnemers/inwoners (vraaggericht werken). 
c. Vinden van vrijwilligers(organisaties)  die signalen en wensen kunnen omzetten in initiatieven. 
d. In totaal tenminste 4 burgerinitiatieven in de kernen ondersteunen volgens de actief burgerschap 

participatieladder met als doel het behalen van de hoogst mogelijke trede. 
e. Verzorgen van tenminste 3 publicaties ter verkrijging van actieve burgers/ vrijwilligers. 
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f. De opbouwwerker richt  zich op de verenigingen en groepen die in de wijk actief zijn of worden. 
 

2) Wijkdiensten 
a. Het gemeente breed faciliteren van tenminste 30 afnemers van het klapperproject. 
b. Het gemeente breed faciliteren van tenminste 20 afnemers van het project taalcoach/ 

Samenspraak.  
c. Het werven, opleiden en begeleiden van vrijwilligers die georganiseerd hulp uitvoeren via de  

             sociale wijkteams in de thuissituatie of in wijksteunpunten ten behoeve van de doelgroep.  
 

                                       6. WELKE INFORMATIE DIENT MENSWEL BIJ DE TRIAAL-RAPPORTAGE 
                                            EN BIJ DE REKENING EN VERANTOORDING TENMINSTE TE OVERLEGGEN ? 

1. Ondersteunen Wijksteunpunten/ burgerinitiatieven/ inventarisatie behoeften 
a. Activiteitenoverzicht per wijksteunpunt, aantal actieve vrijwilligers/ aantal deelnemers. 
b. Beschrijving ondersteuningsbehoefte  per initiatief (per kern/ wijksteunpunt) met korte 

beschrijving voortgang per initiatief en resultaten. Wat is het effect van tussenkomst 
opbouwwerker.  

c. Omschrijving integraal werken met het sociaal wijkteam. 
 
2.          Wijkdiensten 

a. Aantal unieke vrijwilligers per kern. 
b. Overzicht verrichte diensten per kern (aantal bereikte inwoners). 

c. Omschrijving manier van coördineren, begeleiden, werven. 
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Ondersteuning Koepel Senioren 
1. WAT WIL DE GEMEENTE BEREIKEN? 

Passende beweegactiviteiten, informatievoorziening  t.b.v. de doelgroep ouderen. De uitvoering geschiedt 
voor een belangrijk deel door de koepel van autonome seniorenverenigingen uit de gemeente Echt-
Susteren.  
 

2. WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

a.  Het leveren van beleids- en administratieve ondersteuning aan de Koepel.  
b. Het leveren van ondersteuning bij de uitvoering van het programma Meer Bewegen voor Ouderen 

(MBvO) ter voorkoming van sociaal isolement, bevorderen van een gezonde leefstijl en bevorderen 
van de leefbaarheid , maakt onderdeel uit van combinatiefunctie beweegcoaches en 
buurtsportcoaches. 

c. Ondersteuning en begeleiding van de lokale contactpersonen Meer Bewegen voor Ouderen. 
d. Afstemming activiteiten lokale seniorenverenigingen 
e. Doorontwikkeling nieuwe initiatieven op het gebied van bewegen en expertisecentrum voor senioren. 
f. Ondersteunen van seniorenverenigingen in hun zoektocht naar verbinding met lokale partijen. 

3. WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten   

Personele kosten 375 uur per jaar HBO  375 uur HBO  
 

4. WANNEER DIENEN DE PRESTATIES GELEVERD TE ZIJN? 

Gedurende het hele jaar  ± 9 uur x 40 weken per jaar 

5. WAT ZIJN DE TE LEVEREN PRESTATIES? 

a. Tijdig aanleveren subsidiedocumenten, jaarprogramma’s, verslagen. 
b. Duidelijk en gedragen activiteitenprogramma MBvO, waarin expliciet vermeld aantallen 

deelnemers, locaties, omschrijving activiteiten. 
c. Notitie(s) inrichting en uitvoering Koepel 

6. WELKE INFORMATIE DIENT MENSWEL BIJ DE TRIAAL-RAPPORTAGE EN BIJ DE REKENING EN 
VERANTOORDING TENMINSTE TE OVERLEGGEN ? 

1. Rapportage aanlevering subsidiedocumenten. 
2. Rapportage informatiebijeenkomsten (onderwerp, data, locaties, aantal aanwezigen). 
3. Titel en datum notitie(s) inrichting en uitvoering Koepel. 
4. Stand van Zaken activiteitenprogramma MBvO. 
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Speelvoorzieningen 
1. WAT WIL DE GEMEENTE BEREIKEN? 

Het realiseren en in standhouden van speelvoorzieningen in alle kernen van de gemeente. 
 

2. WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

1. Ondersteunen van nieuwe speelvoorzieningen 
a. Desgevraagd ondersteunen van een vrijwilligersorganisatie tot een rechtspersoon (stichting). 
b. Desgevraagd begeleiding van de stichting bij aanvragen van cofinanciering bij diverse fondsen/ 

instellingen. 
2. Ondersteunen bestaande speelvoorzieningen 

Het desgevraagd ondersteunen van bestaande speeltuinorganisaties in de kernen. 

3. WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten - - 

Personele kosten 40 uur per jaar HBO 40 uur HBO 
 

4. WANNEER DIENEN DE PRESTATIES GELEVERD TE ZIJN? ? 

Gedurende het jaar 

5. WAT ZIJN DE TE LEVEREN PRESTATIES? 

1. Ondersteunen bestaande speelvoorzieningen 
Het adequaat  ondersteunen van de bestaande speeltuinorganisaties. 

2. Begeleiden nieuwe initiatieven speelvoorzieningen 
     Adequate begeleiding bij eventuele nieuwe initiatieven 

6. WELKE INFORMATIE DIENT MENSWEL BIJ DE TRIAAL-RAPPORTAGE EN BIJ DE REKENING EN 
VERANTOORDING TENMINSTE TE OVERLEGGEN ? 

1. Ondersteunen bestaande speelvoorzieningen 
Aantal ontvangen ondersteuningsvragen en de aard van de vraag, de verleende ondersteuning. 

2. Begeleiding nieuwe initiatieven speelvoorzieningen 
Aantal verzoeken om begeleiding en de inhoud van het verzoek, de verleende ondersteuning. 
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Adviesraad Sociaal Domein 
1. WAT WIL DE GEMEENTE BEREIKEN 

Een goed functionerende Adviesraad in de gemeente  
 

2. WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

De Adviesraad administratief, organisatorisch en inhoudelijk ondersteunen, door middel van  het bijwonen 
en notuleren van  vergaderingen, het verwerken van inkomende en uitgaande post van de Adviesraad  

3. WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten - - 

Personele kosten 100 uur per jaar HBO 100 uur  

4. WANNEER DIENEN DE PRESTATIES GELEVERD TE ZIJN? 

Volgens planning Adviesraad  

5. WAT ZIJN DE TE LEVEREN PRESTATIES? 

a. Notuleren van bijeenkomsten van het adviesorgaan met de beleidsmedewerkers sociaal domein. 
b. Verwerken van inkomende en uitgaande post voor/van de Adviesraad . 
c. Redigeren en verzenden van adviezen en brieven aan het college. 
 

 6. WELKE INFORMATIE DIENT MENSWEL BIJ DE TRIAAL-RAPPORTAGE EN BIJ DE REKENING EN 
VERANTOORDING TENMINSTE TE OVERLEGGEN ? 

Opgave data vergaderingen waarvan verslag is gedaan. 
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Sportstimulering en Cultuur 
1. WAT WIL DE GEMEENTE BEREIKEN 

Cultuur en sport dragen bij aan een attractief en leefbaar Echt-Susteren. Cultuur en sport bieden mogelijkheden 
voor ontplooiing en ontmoeting en dragen daarmee bij aan actieve participatie van burgers in de maatschappij. 
Vanuit dit besef willen we: 

• Dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om cultuur te beleven, te sporten en te bewegen, bij voorkeur in 
de directe leefomgeving. 

• Dat in de toekomst kinderen in Echt-Susteren tijdens hun schoolcarrière meer tijd kunnen besteden 
aan sport, kunst en cultuur, zodat deze kennismaking een verdieping krijgt en dat sport en 
cultuureducatie bijdragen aan talentontwikkeling. 

• Een groei van het aantal scholen dat extra inzet op sport en cultuureducatie. Naast een kwantitatieve 
groei moet de kwaliteit van sport en cultuureducatie verbeteren. 

• Een vitaal verenigingsleven en leefbaarheid in de kleine kernen in stand houden. 

• De cultuurcoach, beweegcoaches en buurtsportcoaches voor deze doelen inzetten. 

• Met de uitvoering van het werkplan rekening houden met mogelijke beperkingen omstandigheden 
i.v.m. Corona. 
 

Doorontwikkelen van de rol van de beweegcoaches, buurtsportcoaches en cultuurcoach  naar aanleiding 
van lokale en landelijke ontwikkelingen (b.v. Lokaal Sportakkoord). 

2. WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

1. Sport 
Organiseren van projecten en activiteiten op basis van: 

• de programmabegroting ‘sport’ van de gemeente Echt-Susteren 

• de programmalijnen vanuit de Sportvisie “Echt-Susteren leefbaar en sportief’ alsook de monitoring 
van de effecten hiervan en de hieraan gerelateerde doelen initiëren 

• kader werkplan combinatiefuncties. Weergeven projecten en activiteiten beweegcoaches en 
buurtsportcoaches door middel van uitvoeringsplan 2021 (doelen, acties, resultaat, planning). Bij 
voorkeur aan de hand van verwachte ureninzet per doel/activiteit, voorzien van alternatieve ureninzet 
wegens Corona. 

• De inhoud van het lokaal sportakkoord kan gevolgen hebben voor het Werkplan 2021. 
 
1.1 Programmalijn ‘Sport en bewegen verbindt’: Tevens uitwerking programmalijnen ‘Sport en bewegen 
scoort’ en ‘Ruimte voor sport en bewegen’ vanuit de sportvisie. 
a. Leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het Lokaal Sportakkoord gemeente Echt-

Susteren. 
a. Leveren van (pro)actieve bijdrage aan nieuwe sociale koers van de gemeente, waarbij het accent ligt op 

wijk-/kern gerichte inzet van beweegcoaches en buurtsportcoaches. 
b. Stimuleren gezond gedrag en bewegen bij jeugd en ouderen,  bijzondere aandacht voor activering van 

specifieke doelgroepen (ouderen, mensen met een beperking, inactieven, deelnemers huiskamer 
(plus). Bewegen houdt zelfstandig functioneren en goede gezondheid het meest in stand. 

c. Het in samenwerking met sociale wijkteams en wijksteunpunten naar rato van behoefte opzetten en 
op locatie doen uitvoeren van op de doelstelling/doelgroep afgestemde activiteiten op het gebied van 
Sport en Bewegen teneinde de “fitheid” van de deelnemers in stand te houden/ te verbeteren en de 
sociale cohesie/ participatie te bevorderen; 
- Organisatie fittest per kern  
- Zichtbaar zijn in de kern 
- Samenstellen (met inbreng/betrokkenheid van lokale organisaties) programma beweeg-

zorgarrangementen per kern (mn. valpreventie en gigong) 
- Actieve inbreng Huiskamer (plus) projecten 
- Uitbreiding/vernieuwing mbvo-activiteiten per kern i.s.m. Koepel Senioren. 
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- Bijhouden van (digitaal) sport- en beweegaanbod 55+. 
- Stimuleren van Coronaproof alternatieve vormen van bewegen. 

d. Continuering van de kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs voor scholen op aanvraag, gericht op 
begeleiding en deskundigheidsbevordering. Beweegcoach zorgt voor verbinding tussen bassischolen en 
verenigingen en projecten b.v. schooljudo. 

e. Samen met betrokken basisscholen door middel van overleg evalueren van de inzet van de 
beweegcoaches gedurende schooljaar. 

f. Coördinatie sportstimulering van binnen- en buitenschools sportaanbod  in de wijk/kern, zulks i.s.m. 
BSO,  sportverenigingen en andere sportaanbieders, met bijzondere aandacht voor schooljudo; 
jaarplanning voor gastlessen van sportverenigingen. 

g. Vraaggerichte verenigingsondersteuning nieuwe stijl, wederom bij voorkeur in relatie met de directe 
leefomgeving en met inzet van maatschappelijke stages; in synergie met de interne 
verenigingsondersteuner. 

h. Het werven, begeleiden/ coachen en toerusten van vrijwilligers om zoveel als mogelijk/ verantwoord is 
de sport- en beweegactiviteiten genoemd onder b en f te leiden en te organiseren. 

i. Periodieke afstemming (deelname regionaal overleg) met coördinator project ‘Iedereen kan sporten’. 
j. Afzonderlijke aandacht voor stimuleren sport- en beweegdeelname door mensen met een beperking in 

samenwerking met IKS 
k. In ontwikkeling  parkmanagement leisurepark In de Bandert .  
l. Gebruikers overleg Sportpark Krekelzank .  
m. Overleg en samenwerking  grens buurtsportdiensten rivierenpark  Maaseik  -  Echt-Susteren. 
n. In samenwerking met judoclub JTOL  judoprojecten organiseren op scholen en andere gelegenheden. 
o. In samenwerking met verenigingen sport en beweegprojecten organiseren op scholen en andere 

gelegenheden. 
 

2. Cultuur 
Uitvoering geven aan de programmabegroting 2021 ‘cultuur’ van de gemeente Echt-Susteren en het 
Cultuureducatieplan gemeente Echt-Susteren 2015-2018 ‘verbinden=versterken’. Opgave projecten en 
activiteiten cultuurcoach door middel van uitvoeringsplan 2021 (doelen, acties, resultaat, planning). 
Analoog aan het lokaal sportakkoord wordt de opstelling van een lokaal cultuurakkoord overwogen. Dit 
akkoord kan gevolgen hebben voor het werkplan 2021. 
 
2.1 Cultuureducatie 
a. Coördinatie Creatief Basisonderwijs:  

• Voorzitten van ICC vergaderingen basisscholen. 

• ICC ondersteunen in hun proces van transformatie zelf uitrollen cultuureducatie met kwaliteit. 
Er wordt ingestoken op kennisdeling, ervaringen en groei.  

b. Inventariseren cultuuraanbod lokale aanbieders en deze verbinden aan basisscholen. Het aanbod 
tevens zichtbaar maken bij de Stichting Kunst- en Cultuurraad Echt-Susteren (mits afkomstig uit de 
regio Echt-Susteren) en bij DOEN! voor bijvoorbeeld de trainingen en certificering. 

c. Cultuur in de buurt, organiseren van naschoolse culturele workshops. 
d. Verbinden van cultuuronderwijs met lokale evenementen. 
e. Bij cultuur(educatie) nadrukkelijk aansluiting zoeken bij ontwikkelingen in het sociale domein door 

samen met wijkteams en wijksteunpunten activiteiten te organiseren alsook aandacht voor landelijke, 
provinciale en regionale ontwikkelingen op het gebied van ‘cultuureducatie met kwaliteit’ . 

f. Leveren van actieve bijdragen aan ‘cultuureducatie met kwaliteit’ binnen de regio Oostelijk Midden-
Limburg, met als penvoerder ECI Roermond.  

g. Het volgen en waar mogelijk leveren van een bijdrage aan de ontwikkelingen binnen de regio Noord- 
en Midden-Limburg op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie. 
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2.2 Cultuur algemeen 
a. Actualiseren en onderhouden van het netwerk waarbij ook divisie sportstimulering. Goed zichtbaar maken van 

het cultuur educatie-aanbod en hierin samenhang creëren. 
b. Ondersteunen en begeleiden culturele activiteiten en werkgroepen op vraag. 
c. After School Clubs, in samenwerking met Connect College en jongerencentra. Jongeren gaan zelf 

activiteiten en evenementen organiseren, voor de doelgroep jongeren, om een impuls te geven aan 
culturele uitoefening/ beleving. De Cultuurcoach biedt begeleiding aan op maat; hoe organiseer je? 
Wat moet je regelen? Tevens biedt de Cultuurcoach maatschappelijke stagiaires de mogelijkheid om 
een culturele stage te lopen bij JONG Cultuur. 

d. Aandacht hebben voor aansluiting cultureel aanbod in gemeente bij behoefte bevolking. Culturele 
organisaties hiertoe adviseren en inspireren. 

e. Bijdrage leven voor gemeentelijke beleidsontwikkeling en uitvoering cultuur. 

3. WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten 
 

 

Personele kosten 5,62 fte x € 20.000 
combinatiefunctionaris 
(rijkssubsidie)  
Extra inzet combinatiefunctionaris 
binnen sociaal domein 

 
 
€ 112.400 
 
€   36.000 

 
4. WANNEER DIENEN DE PRESTATIES GELEVERD TE ZIJN? 

1. Sport 
a. In ontwikkeling  parkmanagement leisurepark In de Bandert .  
b. Overleg en samenwerking  grens buurtsportdiensten rivierenpark  Maaseik  -  Echt-Susteren. 

Gedurende het hele jaar. 
2. Cultuur 

Deelname basisscholen alsook het voortgezet onderwijs in de gemeente Echt-Susteren aan project 
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ van regionaal samenwerkingsverband “DOEN’ Midden-Limburg alsook 
uitvoering geven aan het lokaal cultuureducatiebeleid van de gemeente Echt-Susteren.  

5. WAT ZIJN DE TE LEVEREN PRESTATIES? 

1. Sport 
a. Vraaggerichte  deskundigheidsbevordering, bewegingsonderwijs middels  jaarschema’s coaching, 

verbinding scholen en verenigingen, vernieuwing  en een overleg.  
b. Uitvoeren beweegprogramma senioren 2020-2024 i.s.m. diverse partijen vanuit de kernvisie. 

Aanleveren van cijfers deelnemers, activiteiten, samenwerkende partners. 
c. Coördinatie gebruikersoverleg In de Bandert en verslaglegging.   
d. Sportstimulering buitenschools aanbod  i.s.m. sportverenigingen en  andere partners. Aanleveren 

cijfers deelname. 
e. Werven en begeleiden van vrijwilligers t.b.v. sportstimulering  
f. Verenigingsondersteuning nieuwe stijl. 
g. Overleg  IKS en promoten bewegen voor mensen met een beperking. 
h. 3x  overleg en verbinden sportbeleid gemeente Maaseik en Echt-Susteren  
i. Coördinatie sportstimulering,  periodieke afstemming met gemeenten, 3x triaal rapportage.  
2. Cultuur 
a. Deelname basisscholen alsook het voortgezet onderwijs in de gemeente Echt-Susteren aan het 

Cultuureducatieplan gemeente Echt-Susteren 2015-2018. 
b. Voldoen aan de nieuwe richtlijnen in het kader van de landelijke regeling ‘Cultuureducatie met 

kwaliteit’. 
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c. Programmatische verbinding tussen kunst in het basisonderwijs  en vak kunstzinnige oriëntatie op basis 
van doorgaande leerlijnen bo/vo. 

                          6. WELKE INFORMATIE DIENT MENSWEL BIJ DE TRIAAL-RAPPORTAGE 
                              EN BIJ DE REKENING EN VERANTOORDING TENMINSTE TE OVERLEGGEN ? 

Kwantitatieve en kwalitatieve opgave van de geleverde prestaties, zoveel als mogelijk gestaafd aan de 
hand van  
d. Opgave aantal deelnemers per project/activiteit (scholen, leerlingen, verenigingen, instellingen) met 

leeftijdsindeling en woonplaats. Resultaten bij voorkeur rapporteren met gebruik van grafische 
weergaven (grafieken, staafdiagrammen etc.). 

e. Besteding totaal aantal, verdeeld over uren per project/activiteit tijdens bilateraal overleg. 
f. Voortgang/wanneer te realiseren/gerealiseerd. 
g. Documenteren aanvragen verenigingsondersteuning sport & cultuur (welke vereniging, 

probleemstelling, soort ondersteuning ed.). 
h. Publiciteit (voorzien van toelichting), data, plaats, media. 
i. Eventuele wijzigingen t.o.v. vastgesteld werkplan. 
j. Toetsing resultaten aan beschikbare, relevante  kengetallen, indicatoren. 
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Versterken vrijwilligerswerk 
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Steunpunt vrijwilligers 

1. WAT WIL DE GEMEENTE BEREIKEN 

1. Vergroten van het potentieel aan kwalitatief voldoende vrijwilligers die in het sociaal domein, bij 
verenigingen en overige organisaties met maatschappelijk nut. Extra aandacht voor communicatie en 
waardering. 

2. Verkeersregelaars: het beschikbaar hebben van voldoende gediplomeerde en gekwalificeerde 
vrijwillige verkeersregelaars voor lokale organisaties en lokale evenementen. 

2. WAT GAAT MENSWEL HIERVOOR DOEN? 

Vrijwilligerswerk is een steeds belangrijker onderdeel binnen de maatschappij. Steunpunt Vrijwilligers Echt 
Susteren fungeert als onafhankelijk en overkoepelend orgaan rondom zaken met de betrekking tot 
vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Het Steunpunt richt zich op externe partijen zijnde verenigingen, 
stichtingen  en andere organisaties voor algemeen maatschappelijk nut.  Menswel maakt met haar 
vacatures ook gebruik van het steunpunt. Taken zijn met name werven, matchen, informeren en waar 
nodig trainen, adviseren.  
 
Vergroten potentieel  kwalitatieve vrijwilligers: 
a. Gemeentebreed bundelen van vraag naar vrijwilligers.  
b. Op pijl houden en uitbreiden van vrijwilligerspotentieel: werven/vinden van individuele vrijwilligers, 

via verbinden en afstemming tussen vrijwilligersorganisaties , via bemiddeling tussen vraag en aanbod.  
De registratie hiervan. 

c. Inwoners actief benaderen door fysiek aanwezig te zijn in de dorpen met als doel te promoten, 
verbinden, activeren, ophalen van informatie en signaleren. Hierbij zal een integrale benadering 
worden toegepast.  

d. Twee á drie keer per jaar, afhankelijk van de behoefte, organiseren van informatieavonden voor 
verenigingen en hun vrijwilligers. Vraaggericht of de thema’s die naar voren zijn gekomen. 

e. Vraaggerichte scholings- en begeleidingsprogramma organiseren en implementeren voor vrijwilligers 
uit de hele gemeente.  

f. Informeren en doorverwijzen naar  de vrijwilligersverzekering. 
g. Het instandhouden en waar nodig uitbouwen van de digitale vacaturebank.  Het Steunpunt heeft een 

nadrukkelijke rol  als centraal punt tussen vraag en aanbod vanuit de diverse geledingen, doelgroepen 
en initiatieven. 

h. Samen met de verengingsondersteuner, het opbouwwerk en andere partners helder krijgen wat de 
ondersteuningsbehoefte is betreffende vrijwilligers, uitmondend in een plan van aanpak.  

i. Vorm geven aan gemeentelijk speerpunt meer aandacht voor communicatie en waardering.  
j. Het actueel houden en beheren van social media/ facebook. 
k. Actieve deelname overleg POVL en NOV. 

 
Verkeersregelaars: 
a. Het informeren van vrijwilligersorganisaties omtrent de regels waaraan men moet voldoen.  
b. Het actueel houden van de database, die op verzoek deels beschikbaar is voor de organisatoren van 

evenementen (rekening houdend met  AVG).  
c. Het maken van persoonlijke aanstellingsbesluiten.  
d. Het sorteren en opsturen van persoonlijke aanstellingsbesluiten.  
e. Het regelen van de aanstelling door de burgemeester per evenement.  
f. Waar nodig overleg plegen met de politie en de gemeente en SVNL.  
g. Beheer en het uitlenen van de verkeersregelaarshesjes en lampen. 
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3. WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten Steunpunt : 
Verkeersregelaars: 
 

€ 1.765,- 
€ 1.410,- 

Personele kosten Steunpunt: 
430 uur Hbo 
 
verkeersregelaars: 
10 uren Hbo 
62 uren Mbo 

 
430 uur HBO 
 
 
10 uur HBO 
62 uur MBO 

4. WANNEER DIENEN DE PRESTATIES GELEVERD TE ZIJN? 

Gehele jaar. Steunpunt uitgaande van 40 weken; administratieve handelingen verkeersregelaars (Mbo) 52 
weken per jaar.  

5. WAT ZIJN DE TE LEVEREN PRESTATIES? 

Steunpunt: 
1. Inventarisaties  van de behoefte aan (nieuwe) vrijwilligers en daaraan gekoppeld het vinden van 

vrijwilligers (individuen of collectief). Het potentieel van in te zetten vrijwilligers dient in 
overeenstemming te zijn met de vraag vanuit de samenleving (de vrijwilligersorganisaties en de 
professionele organisaties). 

2. Aanbod van adequaat vraaggericht scholingsprogramma voor vrijwilligers. 
3. Inzetbaarheid van vrijwilligers is maatwerk. Afgestemd op de mogelijkheden van de vrijwilliger. 
4. Vrijwilligers kunnen terecht met vragen bij het steunpunt. 
5. Actief wervingsprogramma voor vrijwilligers. 
Verkeersregelaars: 
1. Voldoende gediplomeerde en gekwalificeerde vrijwilligers in de databank, zodat alle aangevraagde 

evenementen doorgang kunnen vinden. 
2. Deugdelijk afhandelen van de administratieve onderdelen. 

     6. WELKE INFORMATIE DIENT MENSWEL BIJ DE TRIAAL-RAPPORTAGE  EN BIJ DE REKENING EN 
VERANTOORDING TENMINSTE TE OVERLEGGEN ? 

1. Aanleveren kengetallen van de  interventies (contacten, vraag en aanbod en geworven) rondom 
vrijwilligerswerk. 

2. Aantallen deelnemers aan de scholingsprogramma’s. 
3. Aantal geregistreerde gekwalificeerde verkeersregelaars in de gemeente per kern.  
4. Aantal evenementen waarbij verkeersregelaars zijn ingezet. Aantal deelnemende verkeersregelaars aan 

evenementen. 
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Begeleiding van uitkeringsgerechtigden naar vrijwilligerswerk 

1. WAT WIL DE GEMEENTE BEREIKEN 

Werkzoekenden uit het bestand PW van de gemeente Echt-Susteren, in afstemming met de generalist van 
de gemeente, begeleiden naar (zorg)vrijwilligerswerk, omdat sprake is van een zodanige afstand naar 
werk, dat vooralsnog vrijwilligerswerk als maximaal haalbare doel van  het re-integratieproces wordt 
gezien. Daar waar het statushouders betreft wordt nauw samengewerkt (en afgestemd) met het binnen 
de gemeente Echt Susteren opgestarte project voor toeleiding van statushouders naar (vrijwilligers-)werk.    
De trajectbegeleider is leading als het gaat om de regie op het gehele traject rondom de statushouder. 

2. WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

1. Op zoek naar Vrijwilligerswerk  
Maatwerk trajecten. Intensieve samenwerking met de generalisten: 

a. De generalisten controleren regelmatig de vacaturesite en bespreken met de doelgroep de 
vacatures: https://www.vrijwilligersechtsusteren.nl/  

b. De generalisten doen voorwerk en selecteren een potentiële kandidaat en informeren de 
kandidaat dat er contact wordt gelegd vanuit Menswel. 

c. Menswel ontvangt de NAW gegevens en eventuele andere belangrijke info 
d. Menswel nodigt de kandidaat uit en gaat het gesprek aan over vrijwilligerswerk + vacature(s).  
e. Vervolgens legt Menswel contact met de geschikte vrijwilligersorganisatie(s) en introduceert 

de kandidaat 
f. Afhankelijk van de kandidaat gaat Menswel mee op gesprek bij de vrijwilligersorganisatie en 

zorgt (bij plaatsing) o.a. vrijwilligersovereenkomst en eventueel andere benodigdheden (e.e.a. 
in overleg met generalist)  

g. Mocht de plek onverhoopt niet passend aan, gaat Menswel het gesprek aan en levert 
maatwerk richting een nieuwe, passende plek. 

h. En gaan we weer verder vanaf stap e.  

3. WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten 
  

Personele kosten 283 uur HBO  
 

283 uur HBO 
 

4. WANNEER DIENEN DE PRESTATIES GELEVERD TE ZIJN? 

Kalenderjaar 2021 

5. WAT ZIJN  DE TE LEVEREN PRESTATIES? 

70 % geslaagde trajecten. 
Een traject is geslaagd als de deelnemer geactiveerd is naar vrijwilligerswerk (of uitstroomt naar re-
integratie of werk), aansluitend bij haalbare en wenselijke mogelijkheden van de deelnemers. En bij 
statushouders aansluitend bij het advies van de trajectbegeleider en de NT2 docent van de gemeente. 

6. WELKE INFORMATIE DIENT MENSWEL BIJ DE TRIAAL-RAPPORTAGE  EN BIJ DE REKENING EN 
VERANTOORDING TENMINSTE TE OVERLEGGEN ? 

1. Het aantal uitkeringsgerechtigden in traject. 
2. De behaalde resultaten (in afstemming met de trajectbegeleider) 
3. Doelrealisatie  
4. Uitvalpercentage  
5. Clienttevredenheid 

 
  

https://www.vrijwilligersechtsusteren.nl/
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Maatschappelijke stages 

1. WAT WIL DE GEMEENTE BEREIKEN ? 

Jonge inwoners introduceren met vrijwilligerswerk en via stages een bijdrage laten leveren aan de 
participatiemaatschappij door zich vrijwillig in te zetten voor de (lokale) samenleving. 

2. WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

1. Intermediair functie 
a. Het bemiddelen van leerlingen van het Connect College naar lokale vrijwilligersorganisaties. 
b. Wekelijks spreekuur.  
c. Administratief afhandelen van ingevulde stageplaatsen. 
d. Initiëren en organiseren van maatschappelijk gewenste inzet van stagiaires voor de samenleving, 

zoals tabletcursus voor ouderen. 
2. Behoud stagiaires voor vrijwilligerswerk 

a. Het stimuleren van stagiaires en vrijwilligersorganisaties op voortzetting van hun 
vrijwilligersactiviteiten op lokaal niveau. 

3. WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten   
- 

Personele kosten 350 uur Hbo 
 

350 uur Hbo  

4. WANNEER? DIENEN DE PRESTATIES GELEVERD TE ZIJN ? 

1. Intermediair functie 
Gedurende het jaar. 

2. Behoud stagiaires voor vrijwilligerswerk 
In het jaar 2021, na afloop van de Maatschappelijke stage. 

5. WAT ZIJN  DE TE LEVEREN PRESTATIES? 

a. Intermediair functie 
De plaatsing van circa 130 leerlingen van het Connect College, voor 30 uur vrijwilligerswerk per 
schooljaar. 

b. Behoud stagiaires voor vrijwilligerswerk 
a. Het voorleggen van een evaluatievragenlijst aan de organisaties 
b. Het voeren van eind-gesprekken met de stagiaires genoemd onder 1. (in klassikaal- of 

groepsverband) gericht op voortzetting van hun vrijwilligersactiviteiten op lokaal niveau. 
c. Registratie van het aantal scholieren die hun vrijwilligerswerk voortzetten. 

6. WELKE INFORMATIE DIENT MENSWEL BIJ DE KWARTAALRAPPORTAGE EN BIJ DE REKENING EN  
VERANTOORDING TENMINSTE TE OVERLEGGEN ? 

1. Intermediair functie 
Het aantal leerlingen dat aan een stageplek  is geholpen met vermelding van de stageplek. 

       
2. Behoud stagiaires voor vrijwilligerswerk 
    De resultaten van de gevoerde gesprekken. 
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Cliëntondersteuning 
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 Huiskamerproject 

1. WAT WIL DE GEMEENTE BEREIKEN? 

Middels het inrichten van huiskamers, een laagdrempelige voorziening waar activiteiten aangeboden 
worden, waar geen indicatie voor afgegeven hoeft te worden en waar uitsluitend gebruik gemaakt wordt 
van de inzet van vrijwilligers.  
De huiskamervoorzieningen worden aangeboden aan inwoners van onze gemeente, met als doel onder 
andere het ontlasten van mantelzorgers en bieden van respijtzorg. Door de inzet van deze voorzieningen 
biedt de gemeente de mogelijkheid aan cliënten om zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te 
kunnen blijven wonen en wordt de deelname aan activiteiten in de eigen directe (woon)omgeving 
bevorderd. 
 
Menswel levert primair een bijdrage aan de ondersteuning van vrijwilligers in de (navolgende) huiskamers: 

• Huiskamers Echt-Noord (2 dagdelen, locatie Gemeenschapshuis St. Joris) 

• Huiskamer Maria Hoop (1 dagdeel, locatie: Gemeenschapshuis Maria Hoop) 

• Huiskamer Dieteren ( 1 dagdeel, locatie: Gemeenschapshuis Dieteren). 

• Huiskamer Roosteren (1 dagdeel, locatie: Gemeenschapshuis Roosteren) 

• Huiskamers Pey (2 dagdelen, locatie MFC Pey) 

 
Een huiskamer zal gedurende 40 weken per jaar geopend zijn, uitgevoerd door vrijwilligers.  Een 
maximalisering van het aantal deelnemers is niet aan de orde. Indien de ruimte waar de activiteiten plaats 
vinden vol is zal naar een oplossing gezocht worden. 
 
Daarnaast draagt Menswel zorg voor de tijdige beschikbaarheid en inzetbaarheid van vrijwilligers voor de 
gemeentelijke huiskamerpus- en extraprojecten. De begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers zelf 
in deze bijzondere huiskamerprojecten valt onder de verantwoordelijkheid van de door de gemeente 
separaat ingehuurde activiteitenbegeleiders. Het gaat daarbij om de volgende voorzieningen: 

• ’t Stift, Susteren (hk-plus) 

• St. Joris, Echt-Noord (hk-plus) 

• Patronaat, St. Joost (hk-plus) 

• Oos Heem, Koningsbosch (hk-plus) 

• Gemeenschapshuis, Nieuwstadt (hk-plus) 

• In de Bandert, Schilberg ( hk-extra) 
Deze voorzieningen zijn 50 weken per jaar geopend. 

2. WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

Huiskamers: 
a. Het bieden van ondersteuning aan vrijwilligers met de volgende taken: 

• Werven van vrijwilligers voor de huiskamervoorzieningen en waar nodig bieden van 

ondersteuning/begeleiding. 

• Deskundigheidsbevordering vrijwilligers, betreffende de uit te voeren taak, kennis van doelgroep, 

onderlinge samenwerking, samenwerking met andere voorzieningen in de kern.  

• Waarderen van vrijwilligers 

• Administratieve afhandeling van vrijwilligersvergoedingen (Menswel betaalt de 

vrijwilligersvergoeding rechtstreeks uit en factureert deze maandelijks via een gespecificeerde 

verzamelnota bij de gemeente).   

• Signaalfunctie zelfredzaamheid deelnemers, signalen worden doorgezet naar het SWT. 

• Het doen van een lichte toets bij instroom deelnemers op geschiktheid voorziening . 

b. Draagt bij aan de vervulling van de taak combinatiefunctionaris 

 



27 
 

Concept werkplan Echt-Susteren 2021 

 

 

Huiskamerplus en –extra 

a. Werven van vrijwilligers voor de huiskamerplus- en extraprojecten 

b. Administratieve afhandeling van vrijwilligersvergoedingen (Menswel betaalt de 

vrijwilligersvergoeding rechtstreeks uit en factureert deze maandelijks via een gespecificeerde 

verzamelnota bij de gemeente).   

3. WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

Vrijwilligersvergoeding € 3,50 per 
dagdeel tot een max van € 1.500,-
per jaar, per vrijwilliger.  
Huiskamer ( 3 vrijw. per dagdeel) 
Huiskamerplus per dagdeel 
minimaal 2 vrijwilligers). 
Scholing vrijwilligers (in overleg 
met gemeente). 
 
Vaste Lasten  
Huurprijs incl. energiekosten. 

 
Budgethouder gemeente,  op  
declaratiebasis. 
 
 
 
 
 
 
€ 5.000,-. Verdere kosten worden 
rechtstreeks betaald door 
gemeente. 

Personele kosten Huiskamer: 
420 uur HBO  

 
420 uur HBO 

4. WANNEER DIENEN DE PRESTATIES GELEVERD TE ZIJN? 

a. Gehele jaar 2021: ondersteuning vrijwilligers huiskamers gedurende 40 weken per jaar. Totale 
ureninzet van 420 uur. 

5. WAT ZIJN DE TE LEVEREN PRESTATIES? 

1. Vrijwilligers huiskamer, huiskamerplus- en extraprojecten 
a. Voldoende vrijwilligers inclusief vervanging. 
b. Alle vrijwilligers, huiskamer zijn voldoende geschoold. 

 6. WELKE INFORMATIE DIENT MENSWEL BIJ DE TRIAAL-RAPPORTAGE EN BIJ DE REKENING EN   
     VERANTOORDING TENMINSTE TE OVERLEGGEN ? 

1. Vrijwilligers voor huiskamerprojecten (inclusief huiskamerplus- en –extraprojecten) 
a. Aantal vrijwilligers per locatie. 
b. Aantal deelnemers per locatie. 
c. Omschrijving wervingsactiviteiten en resultaat. 

Omschrijving scholingsactiviteiten. 
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CLIENTONDERSTEUNING 
1. WAT WIL DE GEMEENTE BEREIKEN? 

Cliëntondersteuning is er vooral op gericht dat inwoners van Echt-Susteren zoveel mogelijk in eigen regie 
blijven en hun eigen keuzes kunnen blijven maken. Doel hiervan is dat de burger passende ondersteuning 
in brede zin krijgt, passend bij zijn/haar eigen situatie en zijn/haar persoonlijke kenmerken. De 
clientondersteuner zoekt samen met de burger naar een passende maatwerkoplossing. Daarnaast draagt 
de clientondersteuner bij dat mantelzorgers de zorgtaken beter kunnen uitvoeren en langer kunnen 
volhouden. 
 
De clientondersteuner maakt o.a. deel uit van het basisteam van het sociale wijkteam.  Het sociale 
wijkteam is de toegangspoort voor alle vragen betreffende wonen, zorg en welzijn. Het wijkteam gaat zelf 
eerst aan de slag met de vraag; komen zij er niet uit dan zal consultatie of doorverwijzing volgen naar de 
tweede lijn. De gemeente wil zoveel mogelijk inzetten op vroegsignalering met als resultaat dat er minder 
of niet hoeft te worden doorverwezen naar duurdere tweede lijnszorg. 
De gemeente wil in 2021 vier sociale wijkteams faciliteren te weten in: 

1. Koningsbosch, Maria-Hoop, Nieuwstadt 
2. Susteren, Dieteren en Roosteren.  
3. Echt 
4. St. Joost en Pey  

De sociale wijkteams bestaan uit een basisteam en een consultatieschil. De basisteams bestaan uit drie 
professionals te weten: WMO consulente, sociaal werker en Wijkverpleegkundige met daaraan 
toegevoegd de opbouwwerker. De consultatieschil bestaat uit te consulteren professionals van 
ketenpartners, zoals b.v. MetGGZ, Algemeen Maatschappelijk Werk, Zorgaanbieders, Politie, 
Woningcorporaties, CJG, eerstelijnswerkers.  

2. WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

1. Clientondersteuning 
Clientondersteuning is een geïntegreerde functie van voorheen: ouderenadvisering, 
mantelzorgondersteuning en generalist Sociaal Wijkteam. 
 
Menswel levert - t.b.v. de 4 sociale wijkteams - in 2021 voor de inzet in de basisteams capaciteit 
clientondersteuners die mee invulling geven aan de generalistenfunctie. Deze werkers worden bijgestaan 
door  opbouwwerkers  vanuit het product wijkopbouwwerk in wijksteunpunten.  
 
De betreffende medewerkers verrichten hun werkzaamheden in/vanuit de wijkgebouwen. Naast de 
spreekuren van het sociaal wijkteam heeft de clientondersteuner zijn toegang/ uitvalsbasis vanuit het 
hoofdkantoor van Menswel. 
 
De clientondersteuner onderhoudt de individuele cliëntcontacten: 

• Verheldert vragen en behoeften. Versterkt eigen kracht en zelfregie. 

• Is zichtbaar en gaat op mensen af. 

• Biedt toegang tot voorzieningen. 

• Voert regie over casussen. 

• Biedt informatie en advies en (lichte) ondersteuning gericht op het handhaven van hun 
zelfstandige bestaanswijze.  

• Aandacht schenken aan een veilige woon- en leefsituatie met de bedoeling zolang mogelijk in de 
eigen kern te kunnen blijven, waarbij de eigen verantwoordelijkheid dient te worden bevorderd.  

• Zorgt voor korte lijnen met formele en informele partners van zorg en welzijn. 

• Signaleert trends en ontwikkelingen en biedt inzicht in de verhouding tussen vraag en aanbod. 
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De clientondersteuner werkt effectief in de wijk, biedt ondersteuning aan vanuit de kracht van het 
individu, instrueert  inwoners om niet uit gaan van de beperkingen maar vanuit de mogelijkheden. De 
clientondersteuner houdt  o.a. spreekuren sociaal wijkteam, legt huisbezoeken af, zorgt voor de registratie 
en onderhoudt mede de contacten met netwerkpartners. Alle clientondersteuners zijn zichtbaar in de 
kern.  
 
2. Publicaties 
Het publiceren van een artikelenreeks met daarin praktische tips en adviezen die de doelgroep beter in 
staat stellen langer zelfstandig te wonen. 
 
3. Informatiebijeenkomsten 
Indien er behoefte  is het verzorgen van informatiebijeenkomsten speciaal voor ouderen en hun directe 
omgeving, bijvoorbeeld zorgmarkten. 
 
De clientondersteuner draagt bij aan de vervulling van de taak combinatiefunctionaris. 

3. WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten Materialen  € 125,- 
 

Personele kosten Sociaal wijkteam  1.200 uur Hbo 
Mantelzorgondersteuning 555 uur 
Hbo 
Ouderenadvisering 937 uren Hbo 

2.692 uur Hbo 

4. WANNEER DIENEN DE PRESTATIES GELEVERD TE ZIJN? 

± 67 uur p.w. x 40 weken ( 2.692 uur ) Hbo, waaronder verzorgen van spreekuren sociaal wijkteam in: 

• Koningsbosch/Maria-Hoop/Nieuwstadt  

• Susteren/Dieteren/Roosteren 

• Echt 

• St. Joost/ Pey  

5. WAT ZIJN DE TE LEVEREN PRESTATIES? 

a. De clientondersteuner onderhoudt de individuele cliëntcontacten en bereikt per jaar tenminste 400 
unieke cliënten (of hun vertegenwoordigers). 

b. Ondersteunen van (overbelaste) mantelzorgers. 
c. De clientondersteuner is zichtbaar in de kern. De medewerkers van Menswel werken effectief in de 

wijk, bieden ondersteuning aan vanuit de kracht van het individu, instrueren inwoners om niet uit 
gaan van de beperkingen maar vanuit de mogelijkheden.  

d. De clientondersteuner houdt spreekuren, legt huisbezoeken af, zorgt voor de registratie en 
onderhoudt  contacten met netwerkpartners. 

6. WELKE INFORMATIE DIENT MENSWEL BIJ DE TRIAAL-RAPPORTAGE EN BIJ DE REKENING EN 
VERANTOORDING TENMINSTE TE OVERLEGGEN ? 

1. Clientondersteuning 
Aantal individuele adviesgesprekken, woonplaats, leeftijdscategorie, aard van de vragen. Rapportage 
van het sociaal wijkteam vindt plaats in het registratieprogramma van het sociaal wijkteam. 

2. Informatiebijeenkomsten 
Data, locaties en onderwerpen van de informatiebijeenkomsten, aantallen deelnemers. 
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Onafhankelijke cliëntenondersteuning 
1. WAT WIL DE GEMEENTE BEREIKEN? 

De gemeente Echt-Susteren heeft ervoor gekozen de algemene voorziening onafhankelijke 
cliëntondersteuning m.i.v. het jaar 2017 door de welzijnsinstelling Menswel uit te laten voeren. Daarnaast 
blijft voor de MEE-doelgroep (mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, 
aangeboren of ontstaan door een chronische ziekte of een beperking uit het autistisch spectrum) de MEE-
organisatie op afroep beschikbaar. 
 
De Wmo bepaalt dat gemeenten d.m.v. een algemene voorziening onafhankelijke cliëntondersteuning 
moeten bieden. Het moet voor de burger gratis zijn, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de 
burger. 
Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het 
versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke 
dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, 
onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. 
 
Formele cliëntondersteuning dient: 

• laagdrempelig te zijn en toegankelijk voor alle ingezetenen van de gemeente Echt-Susteren; 

• kosteloos te zijn voor de burger; 

• onafhankelijk te zijn; 
 
De cliënt kan om een andere clientondersteuner vragen indien hij twijfelt over de objectiviteit van de 
cliëntondersteuner. Menswel moet daaraan gehoor geven.  

2. WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

Op individueel verzoek van cliënten invulling geven aan cliëntondersteuning van burgers, gericht op het 
handhaven van hun zelfstandige bestaanswijze. Het inhoudelijke werk wordt uitgevoerd via de 
clientondersteuners of jeugdwerkers. 
Tevens worden onder dit onderdeel burgers ondersteund bij de aanvragen leerlingenvervoer. 

3. WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten   

Personele kosten 20 uur per jaar Hbo 20 uur HBO  
 

4. WANNEER DIENEN DE PRESTATIES GELEVERD TE ZIJN? 

1. Onafhankelijke cliëntenondersteuning  
Verspreid over het jaar  ±20 uur 

5. WAT ZIJN DE TE LEVEREN PRESTATIES? 

1. Onafhankelijke cliëntenondersteuning  
Menswel bereikt per jaar ± 10 unieke cliënten, indien hier beroep op wordt gedaan. 

 

   6. WELKE INFORMATIE DIENT MENSWEL BIJ DE TRIAAL-RAPPORTAGE EN BIJ DE REKENING EN 
    VERANTOORDING TENMINSTE TE OVERLEGGEN ? 

1. Onafhankelijke clientondersteuning 
Aantal, aard van de problematiek, ureninzet per casus, woonkern cliënt. Evaluatief verslag 
geanomiseerd ter informatie aan producthoudend ambtenaar.  
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Mantelzorgwaardering 
1. WAT WIL DE GEMEENTE BEREIKEN? 

Bijdragen dat mantelzorgers de zorgtaken beter kunnen uitvoeren en langer kunnen volhouden en worden 
gewaardeerd voor hun inzet. 
 

2. WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

Het ondersteunen, ontlasten en waarderen van mantelzorgers om hun functioneren te behouden en te 
verbeteren middels: 
1. Informatie en ondersteuning vrijwilligers 

a. Frequent aandacht schenken aan ‘mantelzorg’, d.m.v. publicaties, e.d. 
b. Werven, plaatsen, ondersteunen van mantelzorgmaatjes. 

 
2. Mantelzorgcompliment  

a. Registratie mantelzorgers  
b. Verzorgen van de aanvraagprocedure Mantelzorgcompliment i.s.m. MER. 

 
3.  Waarderingsavond ‘Ech-Zösterse Oetblinkers’ 
     a. De mede-organisatie van de waarderingsavond ‘Ech-Zösterse Oetblinkers’. 
     b. Registratie en uitgifte attentie. 
 

                                                    3. WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten Waardering 
rijspijtzorgvrijwilligers, 
lidmaatschap MEZZO e.d. 
 
Vrijwilligersvergoeding 
mantelzorgmaatjes 

€ 1.700  
 
 
 
Gemeente budgethouder, op 
basis van declaratie 

Personele kosten 
 
 

85 uur Hbo 
Mantelzorgcompliment 147 uur 

mbo. 

 

85 uur HBO 
147 uur MBO 

4. WANNEER DIENEN DE PRESTATIES GELEVERD TE ZIJN? 

1. Informatie en ondersteuning vrijwilligers 
Kalenderjaar 2021 

 
2. Mantelzorgcompliment 

 mei t/m december 2021 
- Aanvragen van mei t/m aug aanleveren in eerste week sept 
- Aanvragen van sept t/m dec aanleveren in eerste week jan 2022 

 
3. Waarderingsavond ‘Echt-Zösterse Oetblinkers’ 

In november 2021.  
 

                                     5.WAT ZIJN DE TE LEVEREN PRESTATIES 

1. Informatie 
a. Beschikbaar hebben van tenminste 5 (opgeleide) mantelzorgmaatjes, koppelen van vraag en 

aanbod. 
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b. Verzorgen van tenminste 4 publicaties (o.a. Mantelzorgmagazines) per jaar, deelnemen aan 
zorgmarkten, beurzen, symposia, e.d.  

2.  Mantelzorgcompliment 
a.  Nauwkeurige registratie van mantelzorgers van inwoners woonachtig in onze gemeente. 
b. Zorgvuldige procedure van verzending, beoordeling en afwikkeling aanvragen 
c. Verstrekken / versturen aanvraagformulier aan mantelzorgers 
d. Verstrekken informatie over Mantelzorgcompliment 2021  
e. Zorgvuldige en volledige registratie van aanvraaggegevens (ontbrekende gegevens opvragen) 
f. Toetsen aanvragen 
g. Gegevens overdragen aan gemeente volgens planning  
h. Na afloop aanvraagprocedure overdragen aan gemeente 
 

3. Waarderingsavond ‘Echt-Zösterse Oetblinkers 
a. Actieve deelname en inbreng aan/in de projectgroep t.b.v. voorbereiding, organisatie en uitvoering 

van de jaarlijkse waarderingsavond. 
b. Zorgvuldige registratie, bestelling, uitgifte en verzending van de attentie.   

 

6. WELKE INFORMATIE DIENT MENSWEL BIJ DE TRIAAL-RAPPORTAGE EN BIJ DE REKENING EN 
VERANTOORDING TENMINSTE TE OVERLEGGEN ? 

1.   Informatie 
a. Rapportage van de aantallen afnemers mantelzorgmaatjes en aantal maatjes. 
b. Afschriften van gerealiseerde publicaties, artikelen e.d. 

2.  Waarderingsavond ‘Echt-Zösterse Oetblinkers’ 
a. Beschrijving van de activiteiten i.k.v. de organisatie waarderingsavond. 
b. Aantal verzonden uitnodigingen. 
c. Aantal deelnemers. 
d. Aantal uitgegeven attenties (bonnen). 

3.  Mantelzorgcompliment 
a. Afschrift van registratiedocument mantelzorgers  
b. Aantal aanvragen Mantelzorgcompliment. 
c. Aantal toekenningen /afwijzingen 
d. Beschrijving van de activiteiten i.k.v. Mantelzorgcompliment. 
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Woonbegeleiding statushouders 
1. WAT WIL DE GEMEENTE BEREIKEN? 

Maatschappelijke begeleiding van statushouders gericht op zelfredzaamheid en zelfstandig wonen. Er 
wordt nauw samengewerkt (en afgestemd) met het binnen de gemeente Echt Susteren opgestarte project 
voor toeleiding van statushouders naar (vrijwilligers-)werk.     

2. WAT GAAT MENSWEL HIERVOOR DOEN? 

1. Begeleiding vergunninghouders 
a. Persoonlijke documenten: 

• Verzorgen meldingen (Vreemdelingendienst, verblijfsvergunning) 

• Inschrijven BRP 

• Aanvragen DigiD 

• Hulp bieden bij vragen omtrent de gezinshereniging (doorverwijzen indien nodig) 
b. Inkomen en geld 

• Openen bankrekening + uitleg gebruik (internetbankieren) 

• Aanvragen bijstandsuitkering 

• Eerste bedrag lening woning regelen via Menswel 

• Bijzondere bijstand inrichtingskosten en eerste maand huur regelen  

• Aanvragen kwijtschelding belastingen en publieke heffingen 

• Aanvragen individuele inkomenstoeslag indien mogelijk 

• Aanvragen/ controleren Toeslagen Belastingdienst 

• Aanvragen/ controleren kinderbijslag 

• Afsluiten WA-verzekering 

• Budgettering (in de beginfase)  

• Kinderopvang (tevens wordt er kinderopvangtoeslag aangevraagd en tegemoetkoming kosten 
eigen bijdrage kinderopvang bij de gemeente Echt-Susteren. Hiernaast worden er afspraken 
gemaakt omtrent de betalingen aan de kinderopvang. Wanneer er 
problemen/onduidelijkheden zijn omtrent afspraken met de kinderopvang en de ouders 
worden deze opgenomen met de statushouders).  

c. Wonen 

• Afsluiten inboedelverzekering 

• Aanmelden bij een energieleverancier en/of zo nodig aanmelden bij Volta 

• Aanmelden bij WML 

• Aanmelden bij een provider voor internet/tv 

• Introductie met buren. Indien nodig kunnen buren contact opnemen. Eventuele signalen 
worden besproken met woningbouw en gezinsleden. Indien nodig wordt er doorverwezen.  

d. Gezondheid 

• Afsluiten zorgverzekering 

• Aanmelden huisarts (COA-dossier naar huisarts), tandarts,  Thuiszorg, consultatiebureau/ 
kraamzorg 

• Verwijzen naar Sociaal Wijkteam, AMW, CJG e.d. 
e. Onderwijs 

• Aanmelden bij scholen (van kinderen) 

• DUO lening aanvragen voor inburgering 

• Aanvragen leerlingenvervoer wanneer nodig en van toepassing 

• Deelname peuterprogramma (VVE) 

• Aanvragen studiefinanciering 

• Aanvragen bijzondere bijstand reiskosten voor het treinvervoer naar school 
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f.  Participatie 

• Verbinden (indien wenselijk) aan een vrijwillige taalcoach, Samenspraak of het Klapperproject.  

• Nadat de statushouder een jaar begeleiding zal hebben gehad zal er gekeken worden waar 
deze naartoe doorverwezen kan worden (Sociale wijkteam, AMW, Klapperproject, Centrum 
voor jeugd en gezin enz.). Wanneer er gesignaleerd wordt dat de statushouder al eerder hulp 
nodig heeft van een ander, dan zal hier al eerder op ingespeeld worden. 

• Algemene signalen betreffende zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie/ integratie 
worden gedeeld met het opbouwwerk, die met de signalen aan de slag gaan. 

• Ouders/kinderen op de hoogte brengen van Stichting Leergeld. Kinderen kunnen hierdoor de 
kans krijgen mee te doen en te participeren in de Nederlandse samenleving. 

• Voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders wordt nauw samengewerkt (en 
afgestemd) met het binnen de gemeente Echt Susteren opgestarte project voor toeleiding van 
statushouders naar (vrijwilligers-)werk.    

• Maatwerk bieden per casus.  
 
2. Ondersteuning bij inrichting woning 
Eventuele ondersteuning bij eerste inrichting woning, wanneer bijzondere omstandigheden dit 
noodzakelijk maken; dit ter beoordeling en goedkeuring gemeente. 
 
3. Ondersteuning Oudkomers 
Indien er minder nieuwkomers begeleid dienen te worden dan verondersteld, kunnen (na overleg) 
oudkomers die nog begeleiding behoeven, langer worden ondersteund. 
 

3. WAT GAAT DAT KOSTEN? 

  Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten - - 

Personele kosten Begeleiding vergunninghouders: 
852 uur Hbo 

852 uur HBO  

4. WANNEER DIENEN DE PRESTATIES GELEVERD TE ZIJN?? 

1. Begeleiding vergunninghouders 
Gedurende het jaar. 

2. Ondersteuning bij inrichting woning 
Wanneer bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken; dit ter beoordeling en goedkeuring 
gemeente. 

5. WAT ZIJN DE TE LEVEREN PRESTATIES? 

1. Begeleiding vergunninghouders 
Aanname: de begeleiding van 76 vergunninghouders c.q. 22 huishoudens x 38 uur bestaande uit 5 
alleenstaanden en 17 gezinnen.  

2. Ondersteuning bij inrichting woning 
Aanname: De ondersteuning bij de inrichting van 4 woningen X 4 uur 

          6. WELKE INFORMATIE DIENT MENSWEL BIJ DE TRIAAL-RAPPORTAGE EN BIJ DE REKENING EN 
          VERANTOORDING TENMINSTE TE OVERLEGGEN ? 

1. Begeleiding vergunninghouders 
a. Per maand, aantal huishoudens waaraan begeleiding is verleend, met vermelding van het aantal 

gezinsleden en leeftijd. 
b. Per maand, startdatum begeleiding/einddatum begeleiding. 

 
2. Ondersteuning bij inrichting woning 

Per woning de duur (start ondersteuning/einddatum ondersteuning) en het aantal uren inzet. 
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Jeugd- en jongerenwerk 
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Jeugd- en Jongerenwerk 

1. WAT WIL DE GEMEENTE BEREIKEN ? 

Het gemeentelijk beleid is erop gericht om zoveel mogelijk jongeren de gelegenheid te bieden om kansrijk, 
gezond en veilig op te groeien, met een gezonde leefstijl en waarbij naar vermogen kunnen participeren in 
de samenleving en hun talenten kunnen ontwikkelen. Door opvoeden, opgroeien, onderwijs en toeleiding 
naar de arbeidsmarkt ontwikkelen jongeren zich tot zelfstandige en verantwoordelijke toekomstige 
burgers en nemen zij actief deel aan onze (lokale) samenleving. 
Het beleid gaat ervan uit dat opvoeden en opgroeien van jeugdigen plaats vindt in een brede context van 
thuis, familie, buren, vrienden, kinderopvang, op school, in de wijk/buurt en bij (sport)verenigingen. 
Ouders zijn zelf primair verantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De gemeente 
neemt die taak en verantwoordelijkheid niet over maar zorgt voor randvoorwaarden. Wanneer ouders en 
kinderen zelf opvoed- en opgroeivragen ondervinden, kunnen zij een beroep doen op de gemeente. 
Doelgroep: Het jeugd- en jongerenwerk richt zich op jongeren van 10-27 jaar. Het jongerenwerk heeft 
hierbij extra aandacht voor kwetsbare jongeren in een risicovolle omgeving. Het jongerenwerk probeert 
hun kans op problemen thuis, op school of in de vrije tijd zo klein mogelijk te maken. 
Het bevorderen van ontmoeting en samenwerking tussen kwetsbare jongeren en jongeren die opgroeien 
zonder al te veel problemen, is een belangrijke prioriteit voor jeugd- en jongerenwerkers. 

2. WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

1. Ambulant jongerenwerk  
Het uitvoeren van ambulante werkzaamheden middels: 
a. Problemen normaliseren; 
b. Het leggen van contacten en het onderhouden van contacten met jongeren uit de doelgroep. 
c. Preventieve inzet op overlast van jongeren in de openbare ruimte. 
d. Het signaleren van opvoed- en opgroeiproblemen en waar nodig doorverwijzen naar CJG-teams. 
e. Aanspreekpunt voor jongeren en andere inwoners van de wijk, intermediairfunctie; 
f. Procesbegeleiding/ bemiddeling tussen buurtbewoners en jongeren om positieve omgang te 

stimuleren. Versterken van eigen kracht;  
g. Signaleren van zowel individuele als collectieve problemen en waar nodig bijspringen middels en 

verwijzen naar professionele begeleiding. Te denken valt aan b.v. drugspreventie, CJG, politie inzet;  
h. Stimuleren van integratie tussen jongeren en jongeren in kwetsbare situaties;  
i. Indien gewenst voorlichting geven aan buurtpreventieteams, omgang met jongeren op straat. 

2. Accommodatiegebonden jongerenwerk 
a. Het creëren van een veilige en laagdrempelige voorziening waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten 

en contacten kunnen onderhouden; 
b. Organiseren van activiteiten met en voor jongeren om talenten te ontwikkelen die aansluiten bij 

eigen interesses, te denken valt aan sport, spel en culturele activiteiten; 
c. Het signaleren en katalyseren van ontwikkelingen middels informatieve/adviserende gesprekken.  
d. Het exploiteren en beheren van de jongerencentra. Evt. ruimte bieden aan buurtbewoners voor 

activiteiten te organiseren in de jongerencentra.  
e. Draagt bij aan de vervulling van de taak combinatiefunctionaris 

3. Meidenwerk 
Het uitvoeren van een programma dat gericht is op de ontwikkeling van de jonge meiden tot vrouw. 
Binnen de methodiek wordt er voornamelijk ingezet op het weerbaar maken van jonge meiden (die in 
kwetsbare situaties opgroeien). De doelstelling is om door de inzet van deze methodiek enerzijds deze 
meiden te empoweren en anderzijds vroegtijdig te signaleren of er sprake is van problematiek al dan 
niet in ontwikkeling zodat zij daarbij geholpen kunnen worden.  

4. Schooljongerenwerk  
a. Preventief aanwezig zijn op het Connect College, tijdens of na schooltijd. Informatie en advies 

verstrekken over onderwerpen die belangrijk en/of actueel zijn, te denken valt aan bijbaantjes, 
social media, genotmiddelen, vertaalslag allochtone jeugd naar Nederlandse cultuur, etc.   
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b. Invulling geven aan de driehoek samenwerking Connect College – CJG – Menswel. In deze 
samenwerking worden strategieën rondom zorgwekkende leerlingen gemaakt en (zoveel mogelijk 
in de 0e lijn) uitgezet. Mogelijke interventies zijn het uitvoeren van voorlichtingsprogramma’s en 
het periodiek verzorgen van workshops tijdens lessen b.v. sociale vaardigheden. 

c. Preventief duurzaam contact opbouwen met zorgwekkende  jongeren. 

5. Zip Jeugd 
• Uitvoering geven aan het plan van aanpak ZIP Jeugd passende binnen de lokale situatie.   

6. Jongerenopbouwwerk 
a. Inventariseren van vraag en aanbod t.a.v. jeugd- en jongerenvoorzieningen in de kernen van Echt-

Susteren. 
b. Vraaggericht ondersteunen van jeugd- en jongerenorganisaties in onze gemeente. 

3. WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten Jongerencentra: 
Exploitatie beheerskosten, 
activiteitenkosten  

 
€ 42.014  
 

Personele kosten 
 

Ambulant jongerenwerk/ 
jongerenopbouwwerk: 1200 uur 
Hbo  
Inloopfunctie: 1274 uur Hbo  
Meidenwerk: 144 uur Hbo  
Jongerenwerk op school: 320 uur 
Hbo 
Zip jeugd: integreren in 
bovenstaande uren. 

2938 uur HBO  
 
 
 

4. WANNEER DIENEN DE PRESTATIES GELEVERD TE ZIJN ? 

1. Ambulant jongerenwerk  
Het uitgangspunt is dat de jongerenwerker aanwezig is wanneer dat nodig / noodzakelijk is. 
Uitgangspunt is dagelijks, gemiddeld minimaal 3 avonden per week. En op afroep door 
netwerkpartners wanneer dat noodzakelijk is).  
 

2.  Accommodatiegebonden jongerenwerk 
Gemiddeld minimaal 4 dagdelen per week (2 avonden per week per jongerencentrum).  
 

3.  Meidenwerk 
      Uitgangspunt is wekelijks, +/- 3,5 uur x 40 weken per jaar 
 
4. Schooljongerenwerk 

Gedurende het schooljaar, ca. 8 uur x 40 weken per jaar (incl. ZIP jeugd Connect College) 
 

5 en 6.  ZIP jeugd en Jongerenopbouwwerk 
              Nader te bepalen ureninzet op basis van herprioritering binnen beschikbaar gestelde uren. 

2. WAT ZIJN DE TE LEVEREN PRESTATIES ? 

1. Ambulant jongerenwerk  
Het uitvoeren van ambulante werkzaamheden; 

• Frequentie: uitgangspunt is dagelijks (40 weken per jaar), gemiddeld minimaal 3 avonden per 
week. En op afroep door netwerkpartners wanneer dat noodzakelijk is. 

• Locatie: tijdens de ambulante ronden zullen de ontmoetingsplekken waar jongeren elkaar 
ontmoeten worden bezocht. Welke locaties prioriteit hebben zullen bepaald worden in overleg 
met de gemeente en netwerkpartners, b.v. aan de hand van signalen over overlast.  
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• Doelgroep: 10-27  jaar 

• Partners: CJG-teams, onderwijs, politie, gemeente, zorgpartners, buurt/wijk 

• Doel: De ambulant jongerenwerker bouwt een vertrouwensrelatie op. De ambulant jongerenwerk 
leidt jongeren door naar ‘situaties waarin ze verder werken aan ontwikkeling, ontplooiing, 
draagkracht vergroting of draaglast vermindering. De kern van de dienstverlening van het 
ambulant jongerenwerk is signalering, informatie en advies, activering en doorleiden. Vanuit de 
leefwereld van de jongeren onderzoekt het ambulant jongerenwerker welke ‘mogelijkheden er zijn 
om jongeren te ‘activeren’ en aan de andere kant bezien of er obstakels zijn voor jongeren in hun 
persoonlijke omstandigheden die door middel van ‘hulpverlening’ weggewerkt kunnen worden’. 

 
2.  Accommodatiegebonden jongerenwerk  

• Frequentie: gemiddeld minimaal 4 dagdelen per week (minimaal 2 avonden per week per 
jongerencentrum). 

• Locatie: jongerencentra Haaze in Susteren en Talenthouse in Echt:  

• Doelgroep: jongeren 10- 23 jaar. 

• Partners: divers op basis van activiteiten binnen de inloop, voortgezet onderwijs, lokale 
verenigingen. 

• Doel: Het accommodatie gebonden jongerenwerk biedt voor jongeren in leeftijd van 12-15 jaar en 
16-23 jaar de mogelijkheid om een aantal momenten in de week elkaar te ontmoeten in het 
jongerencentrum onder begeleiding van een jongerenwerker. Door het vaste karakter van het 
jongerencentrum, door de vaste openingstijden en een vaste jongerenwerker, hebben jongeren de 
mogelijkheid om elkaar (binnen) te ontmoeten wat de jongerenwerker de mogelijkheid biedt om 
een vertrouwensrelatie op te bouwen. Naast dat jongeren elkaar in het jongerencentrum kunnen 
ontmoeten worden er preventieactiviteiten, samen met de jongeren, georganiseerd die de 
jongeren kan motiveren tot ander (positief) gedrag. Ook is er mogelijkheid om aan 
talentenontwikkeling te werken. Ouders kunnen zien wat hun kind heeft geleerd/gerealiseerd. 
In het jongerencentrum is er een nauwe samenwerking met zowel het ambulant jongerenwerker 
als de jongeren die met regelmaat het jongerencentrum bezoeken. 

• Voorlichting: inspelend op de ontwikkelingen waar nodig in samenwerking met partners. Mogelijke 
onderwerpen zijn  de gevaren van roken, social media gebruik en genotmiddelen 

 
3.   Meidenwerk 

• Frequentie: schooljaar: oktober tot juni. 

• Locatie: basisscholen, Connect College en jongerencentra  

• Doelgroep: meiden die in een kwetsbare situaties opgroeien. 

• Doel: Weerbaar maken van jonge meiden uit de doelgroep. De doelstelling is om door de inzet van 
deze methodiek enerzijds deze meiden te empoweren en anderzijds vroegtijdig te signaleren of er 
sprake is van problematiek al dan niet in ontwikkeling zodat zij daarbij geholpen kunnen worden.  

  
4.  Schooljongerenwerk  

• Frequentie: 1-2 x per week. 

• Locatie: Voortgezet Onderwijs en incidenteel basisonderwijs. 

• Doelgroep: Jongeren 10-18 jaar.  

• Partners: Basisscholen , Connect College, CJG-teams.  

• Doel: Jongeren informeren, adviseren en ondersteunen over diverse thema’s die in hun 
ontwikkeling naar volwassenheid tegenkomen, veelal ter voorkoming van schooluitval van 
bijzondere leerlingen. 
De kennis en expertise in het werken met groepen jongeren wordt ingezet om bij bijzondere 
situaties binnen de klas in samenwerking met het onderwijs ondersteuning te bieden aan het 
groepsproces, veelal ter voorkoming van schooluitval van bijzondere leerlingen. 
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De school is een vindplek om samen met het onderwijs aan de slag te gaan met activiteiten: 
ontwikkelingsgericht, gericht op participatie en middels informatie en advies.  
De (individueel) jongerenwerker werkt  nauw samen met het Connect College en is preventief 
aanwezig op het Connect College  tijdens of na schooltijd. In overleg met het Connect College 
wordt bekeken welke jongeren begeleiding nodig hebben, welke klassen worden bezocht en wat 
voor soort preventieve projecten worden opgestart.  
Invulling wordt geven aan de driehoek samenwerking Connect College – CJG – Menswel. In deze 
samenwerking worden strategieën rondom zorgwekkende leerlingen gemaakt en (zoveel mogelijk 
in de 0e lijn) uitgezet. Mogelijke interventies zijn het uitvoeren van voorlichtingsprogramma’s en 
het periodiek verzorgen van workshops tijdens lessen b.v. sociale vaardigheden. 
 

5. ZIP jeugd 

• Frequentie: nader te bepalen. 

• Locatie: nader te bepalen. 

• Doelgroep: Jongeren 12-24 jaar.  

• Partners: Connect College, CJG, AMW, Wel.kom, reguliere netwerkpartners.  

• Doel: Normaliseren, demedicaliseren en ontschotten van opvoeding. Het in staat stellen van de 
eigen (informele) netwerken van gezinnen, wijken/buurten en het welzijn en de basiszorg om zo 
goed mogelijk vragen van kinderen/gezinnen op te vangen. Hiermee willen we ook zeker stellen 
dat kinderen die wel meer specialistische ondersteuning nodig hebben dat ook kunnen krijgen. 
Voor deze kinderen en/of gezinnen is het van belang om zo snel mogelijk op de goede plek terecht 
te komen (matched care).  

6.  Jongerenopbouwwerk 
Inwoners / organisaties kampen met de vraag hoe ze het contact met de jongeren in het dorp kunnen 
verbeteren en hoe ze de jongeren meer kunnen betrekken bij de leefbaarheid en de activiteiten in de 
gemeenschap. Het jongerenopbouwwerk ondersteund deze jeugd- en bewonersorganisaties met het 
verbinden van initiatieven van jongeren en initiatieven van andere organisaties.  

6. WELKE INFORMATIE DIENT MENSWEL BIJ DE KWARTAALRAPPORTAGE EN BIJ DE REKENING EN 
VERANTOORDING TENMINSTE TE OVERLEGGEN ? 

1. Ambulant jongerenwerk  
a. Per maand aantal jongeren waarmee contact is gelegd. 
b. Per maand aantal keren preventieve inzet bij overlast. 
c. Per maand contactmomenten met bewoners van de wijk met vermelding van 

reden/vraag/problematiek. 
2. Accommodatiegebonden jongerenwerk  

a. Aantal openstellingen per week. 
b. Gemiddeld aantal bezoekers per openstelling. 
c. Welke activiteiten zijn georganiseerd. 

3. Meidenwerk 
a. Aantal bereikte scholen, aantal bereikte meiden 
b. Aantal activiteiten, onderwerpen en thema’s  
c. Beschrijving activiteiten 

4. Schooljongerenwerk  
a. Aantal bezoeken per school. 
b. Welke inzet, activiteiten, onderwerpen en/of thema’s. 

5. ZIP jeugd 
a. Voortgang. 

6.  Jongerenopbouwwerk 
a. Inventarisatie vraag en aanbod jeugd- en jongerenorganisaties. 

 



40 
 

Concept werkplan Echt-Susteren 2021 

 

 

Individueel Jongerenwerk 
1. WAT WIL DE GEMEENTE BEREIKEN ? 

Jongeren in de leeftijd van 10 - 27 jaar met problemen op meerdere leefgebieden die zelf niet in staat zijn 
de omslag naar verantwoordelijk burgerschap te maken jongeren leren om:  

• probleemoplossend bezig te zijn ten aanzien van zichzelf en de omstandigheden waarin hij/zij  leeft 
(thuis, op school of werk, in de vrije tijd, gezondheid en welzijn, wonen, financiën); 

• veranderingen aan te brengen in eigen houding, gedrag, beleving, cognitie of communicatie te 
bewerkstelligen; 

• zelfstandig keuzes te maken en zelfstandig te functioneren in de huidige maatschappij. 
 

2. WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

a. Aan jongeren die de omslag zelf niet kunnen maken en veelal zorg mijden wordt een individueel 
jongerenwerker aangehaakt die is gericht op het bereiken van concrete doelen bij het oplossen van 
problemen thuis, op school of werk, in de vrije tijd, wonen, geld en dergelijke. Deze begeleiding vindt 
plaats gedurende bijvoorbeeld de inloop of buiten op straat. Het betreft hier geen hulpverlening maar 
coaching of begeleiding die erop gericht is jongeren vanuit hun eigen kracht aan oplossingen te laten 
werken of – indien noodzakelijk - een eventuele stap naar hulpverlening te maken. Doordat de 
individueel jongerenwerker als jongerencoach onderdeel is van een team van jongerenwerkers 
(ambulant jongerenwerk en accommodatie gebonden) vangt de jongerencoach signalen op in een 
vroegtijdig stadium. 

b. Preventief duurzaam contact opbouwen met zorgwekkende  jongeren. 
c. Het traject heeft  als doel jongeren (in de 0-de lijn) te leiden naar een volwaardige zelfstandige 

deelname aan de samenleving. Daar hoort naast sociaal acceptabel gedrag ook het generen van een 
startkwalificatie en/of inkomen bij. Jongerencoaching werkt preventief. 

d. De individueel jongerenwerker begeleidt, ondersteunt, stelt samen met de jongeren doelen op. De 
individueel jongerenwerker heeft de volgende uitgangspunten; 

a. De eigenwaarde van jongeren versterken en inzicht geven in consequenties van hun gedrag 
door ze zelf te laten ervaren wat resultaten zijn van het vertonen van bepaald gedrag. 

b. Jongeren helpen om vertrouwen te krijgen in de toekomst door het volgen van scholing en/of 
opleiding zodat de eigenwaarde en de kans op de arbeidsmarkt wordt versterkt met als doel 
uiteindelijk financieel onafhankelijk te worden.  

c. Jongeren aanleren van sociale en praktische vaardigheden en ze die in de praktijk laten 
brengen zodat ze hun kansen in de maatschappij te vergroten. 

d. Jongeren stimuleren in hun eigen talenten en kwaliteiten zodat ze leren waar ze goed in zijn 
en waar hun krachten liggen. 

e. Jongeren leren eigen keuzes te maken zodat ze zelfvertrouwen krijgen zodat ze in de toekomst 
zelf goede eigen keuzes kunnen maken. 

f. Jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag zodat ze daar zelf 
invloed op kunnen uitoefenen in de toekomst. 

g. Jongeren stimuleren en ondersteunen om een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij te 
leveren zodat het niet alleen maar nemen is maar ook geven en dat het ook prettig is om iets 
voor iemand anders te doen. 

h. Aanwezig te zijn op de momenten dat je er moet zijn. Niet praten maar doen. 
e. De individueel jongerenwerker werkt samen met alle organisaties die werkzaam zijn in het sociale 

domein zoals Politie, CJG, Connect College,  de afdeling Sociaal Domein van het Servicecentrum MER en 
GroupXL.   
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3. WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten - - 

Personele kosten Individueel jongerenwerk: 
Domein participatie: gemiddeld 8 
jongeren  
 
Domein Jeugd: gemiddeld 18 
jongeren  
  

 
284 uur HBO  
 
 
680 uur HBO 
 
 
 

4. WANNEER DIENEN DE PRESTATIES GELEVERD TE ZIJN ? 
 

Kalenderjaar 2021 

5. WAT ZIJN DE TE LEVEREN PRESTATIES ? 

1. 60 % geslaagde trajecten  
Een traject individueel jongerenwerk  is geslaagd als de cliënt bestaande problemen heeft leren op te 
lossen, deze kan hanteren en tevreden is over de manier waarop hij/zij is geholpen. De jongere heeft 
geleerd zelfstandig keuzes te maken, te functioneren in de huidige maatschappij en/of problematieken 
gaan aanpakken door bijvoorbeeld in therapie te gaan. Indien mogelijk moet de weg terug naar school 
of naar werk worden ingezet, om zo instroom in de uitkering  te voorkomen.  
De individueel jongerenwerker heeft geen negen tot vijf mentaliteit, spreekt hij zelden af in een 
kantoor setting. Daarmee sluit hij of zij goed aan bij de leefwereld van de jongere. Daarnaast is de 
individueel jongerenwerker goed (mobiel en via social media) bereikbaar en kan indien nodig snel 
inspelen op ontwikkelingen die snelle interventies vragen. 

2. Op uitvoeringsniveau het aanleveren van informatie over de trajecten: 
a. Geboortejaar en geslacht 
b. Op verzoek een trajectplan waarin wordt beschreven wat het doel is van het traject en hoe dit doel 

zal worden bereikt. 
c. Op verzoek elke 4 maanden vanaf de eerste melding een rapportage naar de consulent van de 

gemeente. Deze rapportage bevat een korte probleembeschrijving, naar welke hulpverlening is er 
doorverwezen, welke vruchten werpt dit af.  

d. Tussentijdse wijzigingen dienen eveneens schriftelijk te worden weergegeven. 
e. Ongevraagd alle situaties die de voortgang van de dienstverlening belemmeren of vertragen worden 

direct schriftelijk aan de gemeente gemeld, eveneens de eventuele noodzaak om het 
oorspronkelijke plan te wijzigen. Ook wanneer deelnemers vroegtijdig stoppen met het traject 
wordt dit gerapporteerd. 

6. WELKE INFORMATIE DIENT MENSWEL BIJ DE KWARTAALRAPPORTAGE EN BIJ DE REKENING EN 
VERANTOORDING TENMINSTE TE OVERLEGGEN ? 

Individueel jongerenwerk 
1. Het aantal uitgevoerde trajecten. 
2. De duur van de trajecten. 
3. De behaalde resultaten/ doelrealisatie. 
4. Uitvalpercentage. 
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Totaal aan te vragen subsidie 2021  
(Inclusief index  2,74%)    

 Overeenstemming inkoop met gemeente E-S 

 
Uitvoeringsovereenkomst 2020 

uren  
Hbo/Mbo 

Effectieve 
uurprijs 

Totaal 

Hbo-uren 7.984 € 68,28 €     545.148 

Mbo-uren per jaar   269 € 58,92 €        15.849 

Kosten instandhouding   €      220.590 

Totaalbedrag  Hbo- en Mbo-uren, minimaal beschikt    €      781.587 

Overige kosten    

Aanvullende HBO-uren 3.619 € 58,37 €      211.241 

Aanvullend MBO-uren 0 € 50,66 €              - 

Beweeg- en cultuurcoach (incl. extra Wmo bijdrage) (5,62 fte)  €       148.400 

Activiteitenkosten totaal Menswel   €         65.264 

Totaal   €  1.206.492 

 

  
Totaal Hbo uren= 11.603 
Totaal Mbo uren= 269 


