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1. Voorwoord
Bouwen aan betrokken buurten. Dat is het thema van ons jaarplan voor 2020. Betrokken buurten gaan over
elkaar helpen, elkaar zien en durven vragen. Kortom, er voor elkaar zijn. Daar waar de betrokken buurten er
nog niet zijn, gaan wij er samen met de inwoners aan werken. Voor Caleidoscoop betekent dit dat we nog
meer dan voorheen in de zones van de gemeente zullen werken. We werken aan duurzame oplossingen voor
de grote maatschappelijke thema’s, zonder dat we projecten ‘afvinken’. De rol van onze medewerkers is dan
ook cruciaal. Zij zijn het gezicht van Caleidoscoop en zij geven vorm aan die betrokkenheid.
Dit jaarplan is vooral beschrijvend opgezet. Er is een groot aantal plannen dat we in het eerste half jaar van
2020, samen met de gemeente als opdrachtgever, verder uit gaan werken.
We kijken ernaar uit om samen met onze medewerkers, de gemeente en andere betrokken organisaties en
vrijwilligers vorm te geven aan betrokken buurten in 2020!

Harald de Kluizenaar
Directeur-bestuurder Caleidoscoop

Heerenveen, najaar 2019
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1. Inleiding
In 2019 hebben we onze koers voor de komende vijf jaar vastgelegd in ons Koersdocument. Hierin stellen we
dat ‘meedoen op maat de beste vorm van preventie is’. En dan meedoen niet als een ‘lijstje van activiteiten’,
maar met de insteek om betekenisvol deel uit te maken van de samenleving. Enerzijds op een manier die je
zelf wilt en anderzijds binnen de mogelijkheden en talenten die je hebt. De professionals van Caleidoscoop
nemen de regie niet over van de inwoners, maar hebben vooral een ondersteunende rol.

Onze werkwijze hebben we laten toetsen in het kader van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk en met trots
kunnen we zeggen dat we per 2020 volgens dit label gecertificeerd zijn. Niet omdat we zo nodig een
certificaat willen, maar omdat we willen laten zien dat we de kwaliteit van onze dienstverlening
vanzelfsprekend voortdurend kritisch onder de loep nemen.

Eerste van vijf jaarplannen
Dit jaarplan is het eerste van vijf waarmee we de visie uit ons Koersdocument handen en voeten geven. In dit
plan kun je lezen hoe wij, nog meer dan voorheen, vanuit de wijken en dorpen bouwen aan vrijwillige
netwerken die inwoners in staat stellen om mee te (blijven) doen. Hiermee zorgen we, samen met de
inwoners, voor een structuur waar men op terug kan vallen. Wij noemen dit betrokken buurten. Buurten waar
langer zelfstandig wonen mogelijk gemaakt wordt door de betrokkenheid van buurtgenoten; buurten waar je
geholpen wordt als dat nodig is. Maar ook buurten waar je hulp biedt als dat nodig is. Zo werken we aan de
volgende stap in de transformatie van het sociaal domein.

Waar komen we vandaan?
Voordat we onze plannen ontvouwen, volgt hier eerst een kort stukje geschiedenis en wat
achtergrondinformatie. Rond 2011/2012 vond een grote bezuinigingsronde plaats. Het welzijnswerk in
Heerenveen, uitgevoerd door Caleidoscoop, werd in die periode ongeveer gehalveerd. Achteraf bleek dat een
aantal verdwenen preventieve onderdelen toch gemist werden, mede onder invloed van de decentralisaties in
het sociaal domein en de toenemende taak van de gemeente en daarmee ook voor welzijn. In de
daaropvolgende jaren kwamen er langzaam maar zeker steeds meer nieuwe projecten bij. Dit gebeurde zowel
op initiatief van Caleidoscoop als van de gemeente Heerenveen. Dit heeft ertoe geleid dat het welzijnswerk in
Heerenveen nu stevig staat. Maar ook dat er negentien verschillende beschikte projecten worden uitgevoerd
door Caleidoscoop. De vraag die zich dan aandient is of de projecten wel passen bij de actuele vraag van de
inwoners. In 2020 willen we daarom de ‘losse’ projecten omvormen tot een meer integrale aanpak, waarin de
bewonersvraag centraal staat. Daarnaast kijken we ook naar de bewonersvraag vanuit het
samenlevingsvraagstuk: welke oplossingen biedt de samenleving en welke rol kan Caleidoscoop daarin
vervullen? Samen met de gebiedsregisseurs van de gemeente houden we scherp in de gaten of er bij deze
integrale werkwijze geen mensen tussen wal en schip vallen, omdat hun specifieke probleem te weinig
aandacht/prioriteit krijgt.
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Actuele ontwikkelingen
Het wegvallen van de gemeentelijke incidentele middelen als gevolg van tekorten in het sociaal domein in de
gemeente Heerenveen is een van die actuele ontwikkelingen die op ons pad komt. Korten op preventie is naar
ons idee het kind met het badwater weggooien en leidt op termijn tot hogere kosten. Maar de wal keert het
schip; tekorten moeten opgevangen worden. Het is aan de preventieve partijen, waaronder Caleidoscoop, om
nog beter aan te tonen wat de meerwaarde is (in effect) van preventie. Daarom starten wij in 2020 met het
aanscherpen van onze prestatieafspraken met de gemeente Heerenveen vanuit de vraag wat de
maatschappelijke opbrengst moet zijn. Waar nodig registreren en meten we. Maar enkel ‘tellen om te
vertellen’, oftewel, een cijfer zonder context, zegt niets over het effect. Om te kunnen meten, schaffen we een
nieuw registratiesysteem aan dat we zullen inrichten naar de uitkomsten van het aanscherpingstraject
prestatieafspraken.

2. Thema’s voor 2020
We gaan in 2020 met drie thema’s aan de slag, namelijk:
Thema 1: Bouwen aan betrokken buurten
Thema 2: Opvoeden en opgroeien
Thema 3: Het Kenniscentrum Welzijn en Vrijwilligers
Hierna lichten we deze thema’s toe.

Thema 1: Bouwen aan betrokken buurten
‘We moeten ons niet richten op eenzaamheid, maar bouwen aan betrokken buurten.’ Dat is de titel van een artikel
dat gepubliceerd is door Movisie. Het artikel geeft de essentie weer van dit jaarplan: betrokken buurten
zorgen voor inclusie en meedoen, wat naadloos aansluit op onze visie: meedoen op maat aan de samenleving
is de beste vorm van preventie.
(bron: artikel Movisie, community builder Birgit Oelkers, www.movisie.nl)

Betrokken buurten, dat klinkt mooi, maar is dat nodig? Het zal je niet verbazen dat het antwoord op die vraag
ja is. In 2015 hebben we in Nederland ons gehele zorgsysteem omgegooid. Gemeenten werden
verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot gedeelte van het sociaal domein. De gedachte was:
preventie en hulpverlening dicht bij de mensen organiseren. Omdat wij dit uitgangspunt nog steeds
ondersteunen, voeren wij hier niet de discussie over deze keuze. Samen met deze transitie, werd er ook een
grote transformatie van de samenleving in gang gezet. Mensen moeten meer voor elkaar en voor zichzelf
zorgen. We moeten langer zelfstandig blijven wonen. De verzorgingsstaat, zoals wij die de afgelopen zestig
jaar gekend hebben, wordt (groten)deels afgebouwd. Eigenlijk is dat niet nieuw; we gaan terug naar de
mienskipszin van het begin van de twintigste eeuw. Maar, we zijn het een beetje verleerd. En de
omstandigheden zijn ook niet meer hetzelfde: het traditionele sociale netwerk biedt geen zekerheid meer.
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De verzuiling die de eerste helft van de twintigste eeuw een goed netwerk bood, is grotendeels verdwenen.
Tegenwoordig werken beide partners, wonen kinderen niet meer in de buurt en kennen we onze buren niet
meer. Dus hoe vraag of bied je hulp in zo’n situatie? Natuurlijk zien we prachtige voorbeelden, waarbij mensen
elkaar wel helpen, ondersteunen en hulp durven vragen. Maar daar waar dat niet zo vanzelfsprekend is,
hebben we werk te verrichten: daar moeten we bouwen aan betrokken buurten. Buurten waar meedoen en
elkaar helpen vanzelfsprekend is. Buurten waar je niet je probleem bent of iemand met een beperking, maar
een mens. Daarmee bouwen we de sociale structuren – die nodig zijn om mee te kunnen blijven doen – als
netwerk om mensen heen. Of je nu laaggeletterd, eenzaam of dementerend bent.

Hoe gaan we dit realiseren?
Om met inwoners te bouwen aan betrokken buurten, gaan we meer van onze tijd in de woonservicezones in
de gemeente Heerenveen werken. Het opbouwwerk bouwt aan die vrijwillige infrastructuren in de zones die
nodig zijn om de individuele preventie en meedoen vorm te geven. Door losse projecten onder te brengen bij
de opbouwwerkers en VSP’ers kunnen zij aan de slag gaan met actuele maatschappelijke thema’s in de zones.
De tijd die voorheen aan individuele projecten werd besteed, wordt nu toegevoegd aan de capaciteit in de
zones. Daarmee wordt de capaciteit van sociaal werkers (als verzamelterm voor de medewerkers van
Caleidoscoop) in de zones vergroot.

Wat moet eind 2020 gerealiseerd zijn?
Aan het eind van 2020 moet het volgende gerealiseerd zijn:
-

Individueel vrijwillig preventief vervoer; de functie van de VSP-auto wordt opgevangen door de
zones. Omdat dit niet voor alle zones tegelijk kan, blijft de centrale VSP-auto voorlopig nog als backup rijden. In ten minste twee zones is een project gestart van vrijwillig vervoer naar voorbeeld van
projecten als ANWB-automaatjes, of vergelijkbare projecten. Wij willen niet het wiel opnieuw
uitvinden, maar zoeken naar bestpractices in Nederland en passen die toe in het Heerenveense.

-

Klussendienst wordt burenhulp; vrijwilligers die klussen uitvoeren doen dat in hun eigen zone.
Zodoende bouwen ze ook aan hun eigen netwerk. Voor die vrijwilligers die om welke reden dan ook
beter niet in hun eigen zone vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren, wordt een oplossing gezocht.
Opbouwwerk en de klussendienst krijgen de opdracht om hiermee aan de slag te gaan. Het
opbouwwerk bouwt de structuur van burenhulp op; de klussendienst bouwt de bestaande situatie af.
Voor nieuwe aanvragen wordt een oplossing gezocht in de eigen woonservicezone. Hiermee
versnellen we het proces van opbouw van de vrijwillige infrastructuur. VSP’ers nemen de hulpvraag
aan. Daarmee komen zij achter de voordeur en kunnen ze preventief signaleren op alle risicogebieden
van de leefomgeving. De ervaring van de afgelopen jaren laat zien dat er bij een aanvraag voor de
klussendienst vaak sprake is van een vraag achter de vraag. Door tijdig preventief aanwezig te zijn,
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houd je een ‘vinger aan de pols’ en kan er bijvoorbeeld een netwerk worden gecreëerd, waardoor kan
worden voorkomen dat de hulpvraag in de toekomst duurder wordt.
-

Mantelzorgpas; ook door het uitdelen van de Mantelzorgpas bij de mensen thuis, komen de VSP’ers
achter de voordeur. Tijdens zo’n bezoek wordt goed gelet op vroege signalen die aangeven dat een
inwoner meer hulp nodig heeft of gaat krijgen.

-

Projecten worden onderdeel van de integrale opdracht voor de zones; we geven zowel het
opbouwwerk als de VSP’ers de opdracht om met alle maatschappelijke thema’s (laaggeletterdheid,
langer zelfstandig thuis wonen, vergrijzing, armoede, schulden, eenzaamheid, individualisering,
mantelzorg, sociale effecten energietransitie, vrijwilligers, opvoeden en opgroeien, jonge ouders, etc.)
aan de slag te gaan. Niet alles tegelijk, maar doen wat nodig is en daarmee, zo integraal mogelijk, een
vrijwillige basisinfrastructuur realiseren. Deze actuele thema’s, die nu nog in projectvorm uitgevoerd
worden, bijvoorbeeld maatjesproject, POMP (individuele begeleiding van mensen met een grote
afstand tot meedoen) en mantelzorg, ‘zakken’ grotendeels weg in de integrale opdracht voor de
zones. Een klein deel van deze projecten wordt uitgevoerd vanuit het centrale kenniscentrum. Het
thema waarop maatjes worden ingezet, bepaalt of dit in de zone of centraal gebeurt. Budgetmaatjes
worden bijvoorbeeld om die reden vanuit het Centrale Kenniscentrum ingeschakeld. In dit nieuwe
kenniscentrum Welzijn en Vrijwilligers bundelen we het huidige VSP centraal met themagerichte
expertise. Het belangrijkste doel is om vanuit dit kenniscentrum de expertise van de gemeente breed
op peil te houden, dan wel te vergroten en gesprekspartner te zijn op het gebied van ontwikkeling van
thematische uitvoeringsplannen. Het eerste half jaar zal nodig zijn om de prestatieafspraken met de
gemeente aan te passen en het werk zo in te richten dat bovenstaande mogelijk is.

-
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-

Het gat dichten tussen zelfstandig wonen en de intramurale zorg; langer thuis blijven wonen,
betekent dat het moment dat een inwoner voor intramurale zorg in aanmerking komt opschuift. Dat
wil niet zeggen dat er niet eerder een zorgbehoefte is. Deze wordt deels ambulant opgevangen door
onder andere de thuiszorg. Maar het zorgt er ook voor dat mensen langzaamaan hun netwerk
verliezen; ze komen niet meer buiten, eten slecht en krijgen minimale zorg. Men doet niet meer mee.
Om dit steeds groter wordende probleem het hoofd te bieden onderzoeken wij, samen met de
gemeente, thuiszorg en maaltijdvoorziening, de mogelijkheid om ontmoeting, maaltijden en zorg
centraal en dichtbij aan te bieden. Dat kan in het huis van een betrokkene, maar ook in een
wijkcentrum. De thuiszorg kan daar zorg verlenen. Dat levert tijdwinst op die dan niet gekort moet
worden, maar besteed kan worden aan het sociale aspect van de zorg. Men eet beter en heeft
contact. Vervoer naar het wijkcentrum wordt in de zone georganiseerd, desgewenst ondersteund
door de VSP-auto.

-

De preventieteams werken aan duurzame oplossingen in de zones; de opbouwwerkers, VSP’ers en
jongerenwerkers blijven deel uitmaken van de preventieteams per zone. De preventieteams krijgen
de opdracht om nog meer vanuit hun netwerk de preventieve functies te organiseren. De
gebiedsregisseur van de gemeente wordt gevraagd om samen met het opbouwwerk de prioriteiten
per zone te bepalen. Hiermee borgen we dat we werken aan duurzame oplossingen in de zones en
voorkomen we dat we in de valkuil van ‘kortetermijnopbrengst’ trappen. Met andere woorden, we
houden vast aan een afgesproken koers. Natuurlijk kan er gaandeweg het jaar wat gewijzigd worden,
omdat de actualiteit daar om vraagt. Dit betekent dan dat we niet gaan ‘stapelen’ en daarmee de
opdracht onuitvoerbaar maken, maar dat we met de gebiedsregisseur van de gemeente in overleg
gaan over de prioritering en welk deel van de oorspronkelijke opdracht dan wijzigt.

-

Geschikte werkplekken in de zones; capaciteit in de zones betekent, vanuit de presentietheorie*,
fysieke aanwezigheid. De eerste helft van 2020 gaan we op zoek naar geschikte werkplekken in de
zones. Hierbij sluiten we aan bij bestaande situaties. Het is niet de bedoeling om, behalve waar het
niet anders mogelijk is, eigen locaties in te richten. Vanuit de presentietheorie zullen deze
werkplekken ook functioneren als ontmoetingsplekken in de zones tussen de inwoners en de
professionals.* (de 5 P’s van Welzijn – Vincent Kokke, adviseur JSO)

-

Centra voor Meedoen; met het bouwen aan een stevige vrijwillige infrastructuur in de zones, worden
inwoners met een afstand tot meedoen in de eigen woonomgeving begeleid. Voor die inwoners die
meer ondersteuning nodig hebben, zullen wij via de Meitinker oplossingen zoeken in het
beschikkingsvrije veld van de verschillende dagbestedingsmogelijkheden in Heerenveen. Wij stappen
dus af van het idee om zelf een algemene voorziening in te richten. Dit omdat de meeste
voorzieningen die we zouden willen realiseren al in Heerenveen aanwezig zijn.
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Hoe gaan we dit realiseren?
Om dit te realiseren, gaan we in de eerste helft van 2020 actief op zoek naar mogelijke
samenwerkingspartners. De eerste contacten met GGZ-instelling Mind-Up zijn inmiddels gelegd. We bekijken
de mogelijkheden om samen te werken en van elkaars faciliteiten gebruik te maken.

Thema 2: Opvoeden en opgroeien
Al enige jaren zijn we met de gemeente in gesprek over het thema opvoeden en opgroeien. De inzet van de
gezinsmaatjes is effectief bewezen in de praktijk en werkt preventief. Gezinsmaatjes sluiten aan bij de
behoefte van de opvoeders. Activiteiten en projecten in het kader van opvoedondersteuning voegen we
samen om zo een preventieve doorlopende begeleidings- en ontwikkellijn in te zetten. Hierbij sluiten we aan
bij de bestaande Kindcentra met de grootste problematiek op het gebied van opgroeien en opvoeden in twee
zones. Vooralsnog ‘slechts’ twee zones, omdat de capaciteit niet toereikend is voor de gehele gemeente.

Hoe gaan we dit realiseren?
In overleg met de gemeente bekijken we welke huiskamers we in stand kunnen houden buiten de twee
bovengenoemde zones. De huiskamers voorzien in een belangrijke behoefte voor kinderen om na school een
plek te hebben waar aandacht en de mogelijkheid tot onbezorgd spelen is. Het in stand houden van een
huiskamer buiten de bovengenoemde zones kan betekenen dat we ervoor moeten kiezen om speelinstuiven
te laten vervallen. Dit past in de ontwikkeling van het vervroegen van de startleeftijd voor de
peuterspeelzalen. Daarmee neemt ook het animo voor de speelinstuiven af.

Jongerenwerk
Na een periode van teamwisselingen werken we in 2020 aan verdere stabilisering van het team. We starten
met een update van de kennis over de ABC-methodiek, zodat alle medewerkers vanuit dezelfde basishouding
kunnen werken.
Online jongerenwerk speelt in de huidige maatschappij een steeds grotere rol. Naast het fysieke contact op
scholen, in de zones en in Casa, zullen wij dit element van het jongerenwerk in 2020 verder ontwikkelen en
steeds vaker in gaan zetten binnen de methodiek.

Het jongerencentrum Casa biedt jongeren veel mogelijkheden om hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. Toch zijn er in de maatschappij nog veel meer opties voor het ontdekken en ontwikkelen van
talenten. In 2020 verbreden we de mogelijkheden van talentontwikkeling in het jongerenwerk naar de zones in
Heerenveen.

Jaarplan 2020

8

Al in 2019 was bekend dat we op termijn naar een andere locatie voor het jongerencentrum moeten zoeken.
Hoewel dit iets langer duurt dan verwacht, gaan we in 2020 verder met deze zoektocht, waarbij de
betrokkenheid van de jongeren vanuit de ABC-methodiek hoog in het vaandel staat.

Thema 3: Het Kenniscentrum Welzijn en Vrijwilligers
Een klein deel van onze projecten voeren we uit in het centrale kenniscentrum. In dit nieuwe kenniscentrum
Welzijn en Vrijwilligers bundelen we het huidige VSP centraal met themagerichte expertise. Het belangrijkste
doel is om vanuit dit kenniscentrum de expertise over het welzijnswerk gemeentebreed op peil te houden, dan
wel te vergroten. Tevens zijn we de deskundige gesprekspartner voor de gemeente op het gebied van
ontwikkeling en innovatie in het sociaal domein. Een aantal onderwerpen wordt centraal georganiseerd. Dat
betekent dat de uitvoering plaatsvindt vanuit een van de bestaande Caleidoscooplocaties: De As, Casa of De
Barones. Waar mogelijk worden er wel projecten samengevoegd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan alle
projecten op het gebied van armoede en schulden.

De uitvoering (vaak door vrijwilligers) kan zelfstandig blijven bestaan, maar de kennis en expertise op dit vlak
moet gebundeld worden, zodat de kwaliteit nog verder toeneemt.
De volgende projecten worden vanuit het kenniscentrum georganiseerd:
§

Budgetmaatjes, buurtbemiddeling en gezinsmaatjes: in verband met kwetsbaarheid van de doelgroepen.

§

De doelgroep jongeren, die minder gebonden is aan zones: VO-scholen staan weliswaar in zones, maar
leerlingen komen van elders. Jongerencentrum Casa vormt hierin een centrale locatie.

§

Het Leerbedrijf: gezien de vergrijzing is er een grote behoefte om jongeren te ‘boeien en binden’, zodat
ze in de regio blijven. Daarom wordt de samenwerking in het Friese leerbedrijf voortgezet en verder
uitgebouwd. Centrale ‘uitvalsbasis en lesfaciliteit’ wordt georganiseerd vanuit Casa.

§

Coördinatie van Steunpunt de Barones: de uitvoering hiervan zal op termijn deels aan de zones of
vindplaatsen kunnen worden overgedragen.

§

Hart voor Heerenveen: hoewel dit niet direct een welzijnsactiviteit betreft, helpt dit netwerk enorm bij
het ondersteunen van de vrijwillige infrastructuur in Heerenveen.
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Van de volgende projecten nemen wij afscheid:
1.

WeHelpen: enkele van de producten kunnen we binnen de zones nog inzetten, maar het project in zijn
huidige vorm richt zich te veel op WeHelpen als doel op zich, in plaats van als middel.

2. HeerenveenHelpt.nl en WhatTheFean: wij zien het niet als rol voor de welzijnsorganisatie om een
digitaal platform als doel in de lucht te houden. De rol van het project WhatTheFean in online
jongerenwerk en talentontwikkelingsplatform wordt ondergebracht in het reguliere jongerenwerk.
Het spreekt voor zich dat projecten waarmee we stoppen op zorgvuldige wijze en in overleg met alle
betrokkenen worden afgebouwd. Zie hiervoor het plan van aanpak voor 2020 verderop in dit document.

Wat verandert er?
-

We doen wat nodig is in de zone. We stemmen prioriteiten en capaciteit per zone af met de
gebiedsregisseurs. De opdrachtgeversrol van de gemeente wordt hiermee ook sterker neergezet.

-

We ontwikkelen indicatoren, monitoren per zone en scherpen prestatieafspraken gezamenlijk aan.

-

Samen met de gemeente starten we in januari 2020 een traject dat de afspraken die wij met elkaar
maken aanpast worden aan de nieuwe werkwijze. De nieuwe werkwijze geeft antwoord op vragen
als:
- Wat moet de maatschappelijke opbrengst zijn van preventie?
- Hoe vertellen we dat?
- Wat moeten we tellen om het verhaal goed te kunnen vertellen?
(traject JSO, 2020)
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-

Het werken aan betrokken buurten vraagt een grotere inzet van medewerkers van Caleidoscoop in de
zones. Er zal geschoven worden met de ureninzet in projecten, waardoor de capaciteit in de zones
toeneemt en er minder centraal georganiseerd wordt.

3. Plan van aanpak voor 2020
Deze fase is de opmaat naar het eindscenario, zoals hiervoor geschetst. Met dien verstande dat we in de
eerste helft van 2020 ‘slechts’ projecten schrappen en samen met de gemeentelijke opdrachtgever vorm gaan
geven aan de inrichting van het eindplaatje.
-

Klussendienst Graag Gedaan; klussendienst Graag Gedaan krijgt per 1 januari 2020 – samen met de
sociaal werkers in de zones – de opdracht om de bestaande klussendienst af te bouwen en de
integrale vrijwillige infrastructuur, waar burenhulp en klussen in de wijk onderdeel van zijn, op te
bouwen. Vrijwilligers in de klussendienst kunnen nog steeds ingezet worden, maar dan (bij voorkeur)
in hun eigen zone.

-

VSP-auto; ook de VSP-auto blijft rijden. De huidige VSP-auto wordt vervangen (einde leasecontract,
maximaal aantal verlengingen). We kiezen voor een hybride alternatief om zo ook een bijdrage te
leveren aan de gemeentelijke energietransitie. Tevens is het gekozen model (Toyota Yaris) iets
ruimer voor het vervoer van rollators en heeft het een hogere instap, wat belangrijk is voor de oudere
doelgroep. In de zones krijgt het opbouwwerk de opdracht om incidenteel vrijwillig vervoer
zonegericht te organiseren. De eerste jaren, gedurende de looptijd van het leasecontract, blijft de
VSP-auto als aanvulling hierop functioneren.

-

VSP Centraal; het huidige VSP Centraal wordt ingericht als Kenniscentrum Welzijn en Vrijwilligers.
Voor bijvoorbeeld mantelzorgcoördinatie (2019 – 783 uur) blijft er 208 uur beschikbaar in het
kenniscentrum ten behoeve van gemeente brede kennisontwikkeling. De overige uren (575) worden
toegevoegd aan de VSP’er in de wijk met als doel de individuele mantelzorgers beter te kunnen
begeleiden in de zone. Door de Mantelzorgpas uit te laten reiken door de VSP’ers is het eerste
contact ‘achter de voordeur’ al geborgd. De centrale taak van het ondersteunen van
vrijwilligersorganisaties en het werven en promoten van vrijwilligerswerk blijft uitgevoerd worden
door het kenniscentrum onder de, in Heerenveen bekende, naam: VSP Centraal.

-

WeHelpen; in verband met het lopende contract met de coöperatie WeHelpen blijft er 312 uur
beschikbaar om de middelen van WeHelpen te integreren in de zones en vervolgens WeHelpen af te
bouwen. Per 2021 stopt het project dan als geheel en nemen we enkel nog producten zoals ‘een
bordje vol’ af van WeHelpen.
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-

Nieuw registratie- en monitoringssysteem; parallel aan het herdefiniëren van de prestatieafspraken
gaan we aan de slag met een nieuw monitorings- en registratiesysteem in. Dit wordt zo ingericht dat
we kunnen ‘tellen om te vertellen’. Met andere woorden: cijfers ondersteunen het inhoudelijke
verhaal. Een nieuwe werkwijze, die meer vergt van de professionele vrijheid van de sociaal werker,
vraagt om begeleiding en collegiale intervisie. Daartoe zal een nieuwe methodiek voor intervisie
getraind worden in 2020. Deze intervisie moet tevens voldoen aan de eisen die de beroepsregistratie
stelt.
De capaciteit die beschikbaar komt in de zones wordt ingezet op basis van de vraag, met een afspraak
met de gemeente over een minimum inzet per zone. De capaciteitsverdeling maken we jaarlijks op
basis van de prioritering die tot stand komt in overleg met de gebiedsregisseurs en leggen we vast in
de prestatieafspraken. Dit is niet per 1 januari 2020 geregeld. We gebruiken samen met de gemeente
het eerste half jaar van 2020 om de bestaande projecten in te voegen in de zonegerichte, integrale
werkwijze. Deze periode gebruiken wij ook om vast te stellen hoe we de beschikbare capaciteit over
de zones gaan verdelen.

Organisatorisch goed borgen
Dit alles lijkt een grote organisatieverandering. Dat is slechts ten dele waar. Het is veel meer een versterking
van de koers die we reeds tot uitvoer brengen. Doen wat nodig is, met lef. Toch is er een aantal zaken nodig
om dit ook organisatorisch goed te borgen, namelijk:

-

Herdefiniëring van de prestatieafspraken; het laten ‘wegzakken’ van projecten en thema’s in de
grote opdracht vraagt om herdefiniëring van de prestatieafspraken. Want, hoe houd je zichtbaar dat
alle thema’s wel de nodige aandacht krijgen? Belangrijk is om deze herdefiniëring samen met onze
opdrachtgever, de gemeente, te organiseren. Samen met de adviseurs van JSO gaan we hiermee aan
de slag. De verwachting is dat dit in eerste instantie extra inzet vraagt van de medewerkers van
Caleidoscoop, maar dat helderheid en scherpte in de afspraken met de gemeente op termijn tijdwinst
zal opleveren.

-

Nieuwe afspraken met de gemeente in de eerste helft van 2020; in de eerste helft van 2020 maken
we afspraken met de gemeente Heerenveen over de herziene werkwijze. Een deel van de financiering
van 2020 bestaat wederom uit incidentele middelen, daarom willen we nieuwe afspraken maken over
de financiering en duurzame afspraken voor 2021 en verder.
Een ander onderwerp waarover we met de gemeente afspraken willen maken, is het bundelen van
subsidies. De werkwijze van Caleidoscoop vraagt om een verdere discussie over het verstevigen van
de rol van de gemeente als subsidieverstrekker en in het bijzonder de rol van de gebiedsregisseur in
het preventiewerk in de zones. We willen samen met de gemeente en het preventieteam
prioriteiteiten stellen. We starten in 2020 met een aanscherpingstraject van prestatieafspraken en
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monitoringsindicatoren. Dit zorgt voor een efficiëntieslag in het verantwoordingsproces.
Caleidoscoop heeft hier al een traject voor ingekocht. Vanwege de herziene werkwijze gaan er ook
taken veranderen waarvoor geen (of minder) middelen meer beschikbaar zijn. We willen met de
gemeente afspreken hoe we deze taken zorgvuldig kunnen afbouwen of overdragen.

4. De medewerkers van Caleidoscoop
Wat betekenen de plannen voor de medewerkers?
Invulling geven aan de plannen om (nog) meer zonegericht te werken en daarnaast een kenniscentrum in te
richten is niet op 1 januari gerealiseerd. Dat betekent dat de medewerkers voor het eerste half jaar in 2020 een
takenpakket krijgen gebaseerd op de ‘oude’ afspraken met de gemeente. Daarnaast wordt van iedereen
verwacht om actief mee te werken aan de ombuiging en aanscherping van de prestatieafspraken. Dit doen we
samen met de gemeente. Hierbij worden we begeleid door expertisecentrum JSO. Dit traject in het eerste
halfjaar moet leiden tot nieuwe prestatieafspraken die dan in de opdracht voor het tweede halfjaar verwerkt
kunnen worden.

Wat kunnen de medewerkers van Caleidoscoop als werkgever verwachten?
Welzijnswerk moet met zijn tijd meegaan. We doen tenslotte niet meer hetzelfde als in de jaren 70 en 80. We
hebben ook een stevige transitie achter de rug in het sociaal domein. Maar de zogenoemde transformatie
heeft nog aandacht nodig. Wij dagen onze medewerkers uit om hierin creatief mee te denken. Ze krijgen de
ruimte om op zoek te gaan naar dat wat werkt, maar ruimte zonder kaders is leegte. Kaders worden
vastgelegd in de nieuwe prestatieafspraken en zijn niet strak, maar wijzen de weg. Maar we gaan ook aan de
slag met interne kaders om zo onder andere helder te krijgen wat we van elkaar verwachten en waar we elkaar
op mogen aanspreken.

5. Huisvesting, communicatie, ICT & personeelsbeleid
Huisvesting
In 2019 was al sprake van de mogelijke verkoop van het pand waar ons jongerencentrum Casa gevestigd is
voor de ontwikkeling van een appartementencomplex. Inmiddels is het pand verkocht, maar geeft de nieuwe
eigenaar aan dat we in ieder geval in 2020 nog in het gebouw kunnen blijven. Dat betekent dat we, samen met
de jongeren, 2020 zullen gebruiken voor de zoektocht naar een nieuw pand. Hierbij krijgen wij hulp van de
gemeente, die heeft vastgesteld dat in de nieuwe centrumvisie ook plaats moet zijn voor een
jongerencentrum.
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Vanuit de presentietheorie, waarbij aanwezigheid en zichtbaarheid leiden tot meer vroegsignalering en
preventie, is het in de nieuwe werkwijze nodig om daadwerkelijk werkplekken in de zones te creëren.
Werkplekken die ook als ontmoetingsplekken dienst kunnen doen. Hiertoe zoeken wij in 2020 aansluiting bij
bestaande situaties in dorpshuizen, wijkcentra etc. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat Caleidoscoop
zelfstandig locaties gaat exploiteren.

Communicatie en huisstijl
Eind 2019 hebben wij onze huisstijl een opfrisbeurt gegeven. Passend bij een moderne welzijnsorganisatie met
een warme uitstraling, zonder alles anders te doen. Geen desinvestering van reeds aanwezige middelen, maar
een geleidelijke overgang gedurende het jaar.

Informatie en ICT
De privacywet (AVG) vraagt om doorlopend kritisch te kijken naar gegevensbescherming. De mogelijkheid
van lokaal werken op laptops brengt risico’s met zich mee. In 2020 worden verdere stappen ondernomen om
dit risico nog meer te minimaliseren. Vanaf begin 2020 starten wij met het inregelen van een nieuw
registratiesysteem voor onze activiteiten. Deze vervangt de oude VSP-database en biedt meer mogelijkheden
om gegevens te vergelijken en te analyseren. Wij gaan tellen om te vertellen.

Personeelsbeleid
In 2019 zijn we van de traditionele functioneringsgesprekken overgestapt op loopbaangesprekken; een
positieve kijk op hoe je als werknemer bij blijft in je vak en zelf de regie voert over je loopbaan. Dit heeft
geresulteerd in een fors hoger gebruik van het loopbaanbudget (LBB) per medewerker. In 2020 wordt dit
beleid voortgezet. Medewerkers van Caleidoscoop zijn geregistreerd in het beroepsregister van de social
werkers. Een van de vereisten is het hanteren van een gevalideerde intervisiemethodiek. In 2020 zullen alle
medewerkers, groepsgewijs, hierin getraind worden.

Tijdens de gesprekken over een nieuw jongerencentrum bleek dat de kennis over de ABC-methodiek 100%
geactualiseerd moet worden. Daarom is er een training gestart, die in het eerste kwartaal van 2020 wordt
afgerond. In Casa is ook het leerbedrijf gevestigd, dat wij samen met NHL Stenden, het Friesland College en
collega-welzijnsorganisaties vormgeven. Dit wordt verder uitgebreid met de werkplaats sociaal domein.
Hierdoor verbinden we ook de onderzoektak van Social Work aan het leerbedrijf en worden brede
onderzoeksvragen uit het sociaal domein opgepakt.
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6. Begroting
Door bezuinigingen en de achterblijvende indexering van subsidies bij de stijging van de reële kosten is de
begroting zeer krap. In feite is er sprake van een ‘dubbele taakstelling’ op financieel gebied. Wij zullen ons
werk blijven uitvoeren, maar moeten ook met de gemeente het gesprek voeren over de houdbaarheid van
deze wijze van financieren.
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Gebruikte bronnen
- Planbureau voor Leefomgeving
- de 5 P’s van Welzijn – Vincent Kokke, adviseur JSO
- artikel Movisie, community builder Birgit Oelkers, www.movisie.nl

Colofon
Tekst: Harald de Kluizenaar, directeur-bestuurder Stichting Caleidoscoop

Contactgegevens
Vanuit ons hoofdkantoor aan de Weegbree in Wijkcentrum De As worden alle locaties en collega’s
ondersteund.
Stichting Caleidoscoop
Weegbree 72
8446 SC Heerenveen
Telefoon: 0513 – 629 090
info@caleidoscoopheerenveen.nl
www. caleidoscoopheerenveen.nl

Caleidoscoop staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 41002699. Caleidoscoop heeft
een ANBI-status, RSIN nummer 008213057.
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