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Voorwoord

Hoe houd je als welzijnsorganisatie koers in een steeds veranderende wereld, zonder star te 

worden? Dit vraagt als welzijnsorganisatie om een heldere positionering en een duidelijke koers. 

In dit koersdocument schetsen wij de rol en positie van Caleidoscoop in de huidige maat-

schappij en de koers die wij de komende jaren varen. De horizon van dit document is vijf jaar. 

De door ons uitgezette koers biedt voldoende mogelijkheden om actief en vanuit eigen 

professionaliteit in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

We zijn als Caleidoscoop trots op de plek die we innemen in de Heerenveense samenleving 

en wat wij samen met inwoners en stakeholders gerealiseerd hebben en kunnen bereiken. 

We zijn er van overtuigd dat we als welzijnsorganisatie met onze expertise een belangrijke 

bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van de inwoners van Heerenveen. 

 

Dit document delen we met onze stakeholders als uitnodiging om met elkaar in gesprek te 

gaan over de belangrijke maatschappelijke thema’s in de Heerenveense samenleving en hoe 

we daar samen in kunnen optrekken en elkaar versterken. Want ‘samenleving’ betekent samen 

leven en samen de uitdagingen tegemoet treden, ieder vanuit zijn eigen rol en expertise.

  

Harald de Kluizenaar

Directeur-bestuurder Caleidoscoop

Heerenveen, najaar 2019

Iedereen
telt mee



Inhoudsopgave Koersdocument Caleidoscoop

Voorwoord pagina 2

Inhoudsopgave en leeswijzer pagina 3

Samenvatting pagina 4

Inleiding: waarom een koersdocument? pagina 5

1.  Welke maatschappelijke ontwikkelingen spelen er? pagina 6

2.  Waar staat Caleidoscoop voor? pagina 12

3.  De koers van Caleidoscoop voor komende vijf jaar pagina 15

Bronvermelding, colofon en contactgegevens pagina 20

Leeswijzer

Dit document is zo opgebouwd dat u als lezer wordt meegenomen in de koers van Caleido
scoop. In het voorwoord en de inleiding schetsen we in het kort voor welke maatschappelijke 
uitdagingen Caleidoscoop de komende vijf jaar staat.

In hoofdstuk 1 leest u welke maatschappelijke ontwikkelingen er nu en waarschijnlijk komende 
vijf jaar spelen. In hoofdstuk 2 leest u waar Caleidoscoop als organisatie voor staat en in hoofd
stuk 3 leest u de koers van Caleidoscoop voor de komende vijf jaar. Voor de lezer die weinig tijd 
heeft, staat op de volgende pagina de samenvatting van de koers.

 



Samenvatting: de koers van Caleidoscoop 
voor komende vijf jaar in het kort

Onze ambitie voor komende vijf jaar is om iedereen, dus ook mensen in een kwetsbare 

positie, kansen te bieden om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Want 

meedoen op maat in de samenleving is, naar ons idee, de beste vorm van preventie

Deze ambitie verwezenlijken we door:

•  samen mét inwoners de samenleving vorm te geven en een betrokken buurt te creëren. 

Dus niet van bovenaf;

•  welzijnswerk nog steviger neerzetten, onder ander door te innoveren met onze partners  

en bij te dragen aan opleidingen in het sociaal domein;

•  verbinden van terreinen zorg en welzijn, onder andere door in te zetten op een sterkere 

relatie met de eerstelijnszorg;

• in te zetten op meedoen op maat en preventie;

•  extra focus op jeugd- en jongerenwerk om kansen te vergroten en Heerenveen aantrekkelijk 

te houden voor de jeugd.

Als organisatie verwezenlijken we deze ambitie door te:

• koersen op continuïteit, dus we willen ‘vaste gezichten op vaste plekken’;

•  koersen op conservatief, transparant financieel beleid met voldoende weerstandsvermogen;

• koersen op goed werkgeverschap, onder andere door te investeren in opleidingen;

•  koersen op kwaliteit en certificering; begin 2020 beschikt Caleidoscoop over het Kwaliteits-

label Sociaal Werk.
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Inleiding: waarom een Koersdocument?

De verzorgingsstaat zoals we die kennen van tien jaar geleden verandert in een participatie-

maatschappij. Er ontstaan nieuwe structuren van voor elkaar zorgen. Als gevolg daarvan drei-

gen er mensen buiten de boot te vallen door onder andere armoede, laaggeletterdheid, een-

zaamheid en fysieke beperkingen. En dan is er nog een grote groep ouderen die niet weet 

hoe ze langer thuis kunnen blijven wonen, terwijl dat wel van hen verwacht wordt. Kortom, er 

zijn grote groepen mensen die wel willen, maar niet kunnen meekomen en meedoen in deze 

maatschappij. Binnen deze context is een moderne welzijnsorganisatie noodzakelijk.

De oplossing is simpel: we moeten terug naar een maatschappij waar we op elkaar letten en 

voor elkaar zorgen, oftewel zoals we dat in Friesland zeggen: terug naar de mienskip. Maar hoe 

doen we dat als er van ons verwacht wordt dat we tot ons zeventigste doorwerken? Een grote 

groep senioren die voorheen beschikbaar was voor vrijwilligerswerk valt hierdoor uit. Daarbij 

spelen er nog andere maatschappelijke factoren die van invloed zijn op de vorming van een 

mienskip waar we voor elkaar zorgen, bijvoorbeeld de ontgroening. Jongeren trekken naar het 

westen en de vraag is of er voldoende mensen overblijven voor de zorgtaken en om de maat-

schappij mee te helpen dragen en vorm te geven? We hebben juist die energieke en fitte groep 

mensen nodig om anderen een steuntje in de rug te geven, zodat iedereen kan meedoen. 

Voor het welzijnswerk is dit de komende jaren de grootste opgave: laat iedereen naar eigen 

kunnen meedoen. Het welzijnswerk ondersteunt bij het bouwen aan sociale netwerken, zodat 

er een vangnet is als er zich problemen voordoen. We hebben iedereen nodig. Want iedereen 

is van waarde en iedereen kan iets bijdragen aan die mienskip. Juist het samen bijdragen 

en de zingeving is cruciaal in het voorkomen van eenzaamheid. Het welzijnswerk faciliteert 

en initieert activiteiten om inwoners te helpen vorm te geven aan een maatschappij waarin 

iedereen meetelt. Dit vraagt een grote inzet van de inwoners, en welzijnswerk fungeert hierbij 

als een (tijdelijke) steun in de rug. Voor diegenen die het niet lukt om duurzaam te blijven 

meedoen, of die het niet lukt een vangnet in stand te houden, blijft de welzijnsorganisatie op 

de achtergrond steun bieden. 

Onze koers voor komende jaren

We zijn als Caleidoscoop trots op de plek die we innemen in de Heerenveense samenleving. 

We zijn ervan overtuigd dat we als welzijnsorganisatie met onze expertise een belangrijke  

rol spelen in het welzijn en welbevinden van de inwoners van de gemeente Heerenveen.  

De wat afstandelijke en professionele woorden welzijn en welbevinden zijn voor ons te  

vertalen in één eenvoudig woord: geluk. Dat is waar we naar streven voor de inwoners van de 

gemeente Heerenveen.
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De organisatie ‘loopt’ en we zijn geworteld in de Heerenveense samenleving. We willen 

doorgaan met wat werkt en dat betekent dat we het bestaande beleid voor een groot deel 

voortzetten. Maar dit betekent niet dat we ‘achterover leunen’; we willen juist ambitie tonen.  

Dit doen we onder andere door:

•  ons actief in te zetten voor de ontwikkeling van welzijnsopleidingen bij beroepsopleidingen 

in het mbo en hbo;

• samenwerking met andere welzijnsorganisaties en stakeholders;

• aandacht voor de opleiding van medewerkers;

• innovatie van het werkveld. 

Onze ambitie is om als toonaangevende, professionele organisatie van meerwaarde te zijn 

voor de inwoners van de gemeente, de stakeholders en onze medewerkers. Hierin stellen we 

onszelf steeds de vraag of hetgeen wij doen nog past bij de vraag van de samenleving en de 

inwoners. 

Hoe Caleidoscoop dat als welzijnsorganisatie de komende jaren wil vormgeven, leest u in dit 

koersdocument. Een praktisch document dat helderheid biedt aan inwoners van de gemeente 

Heerenveen, de gemeente als opdrachtgever en de medewerkers en samenwerkingspartners 

van Caleidoscoop.

1.  Welke maatschappelijke ontwikkelingen 
spelen er? 

Als Caleidoscoop hebben we in ons werk te maken met demografische en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Er worden de komende vijf tot tien jaar enkele belangrijke demografische  

ontwikkelingen voorspeld die van invloed zijn op het werk van Caleidoscoop. Ook is er een 

aantal maatschappelijke ontwikkelingen gaande die ons werk de komende jaren zullen  

beïnvloeden. In dit hoofdstuk lichten we deze toe.

Demografische ontwikkelingen
Hieronder omschrijven we een aantal belangrijke demografische ontwikkelingen die van  

invloed zijn op de welzijnssector.

1.  Vergrijzing en ontgroening
De komende jaren vergrijst de bevolking van Nederland sterk. In de gemeente Heerenveen 

ligt de vergrijzing boven het landelijk gemiddelde. Hier komt nog bij dat we steeds langer 

leven én dat de Nederlandse bevolking ontgroent. Concreet gezien is er dus een afname van 

het aantal jongeren en jongere gezinnen en een toename van het aantal ouderen (65+ jaar). 

De aantallen gezinnen en jonge huishoudens zullen vrijwel overal in Nederland afnemen.  
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Ook zien we een afname van de zelfredzaamheid bij jongeren. Dit heeft onder ander te maken 

met het feit dat de jongeren opgroeien met overbeschermende ouders die alle obstakels voor 

hun kinderen willen wegnemen.

(bron: Planbureau voor Leefomgeving)

Deze landelijke trends zien we ook terug in de gemeente Heerenveen. De gemeente  

Heerenveen heeft sterk te kampen met ontgroening. Heerenveen kent geen hbo-opleidingen 

of universiteiten, die jongeren aantrekken, zoals men bijvoorbeeld in de stad Groningen ziet. 

De uitdaging voor de gemeente Heerenveen is om de gemeente voor jongeren aantrekkelijk 

te maken. We willen de jongeren ‘binden en boeien’, zodat ze zich vestigen voor werk of zelf 

werk creëren. De jonge generatie heeft van alles te bieden aan een gemeente: ze geven geld 

uit in de gemeente wat goed is voor de lokale economie, hun kinderen gaan naar de scholen 

waardoor leegloop van scholen wordt voorkomen en een jongere generatie zorgt voor meer 

levendigheid en verscheidenheid in een gemeente. 

Wat zijn de gevolgen?

De afgelopen jaren zijn er grote veranderingen ingezet in onze verzorgingsstaat. Een van de 

maatregelen van de overheid is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten blijven 

wonen. Dat kan vaak niet zonder mantelzorg van buren en familie. Dit betekent dat er meer 

druk op de jongere generatie komt om mantelzorg te verlenen, waardoor er ook meer kans 

is op uitval is bij deze generatie. Voor de oudere is het fysiek niet altijd mogelijk om zelfstandig  

het huis uit te gaan. Hierdoor bestaat de kans dat deze doelgroep vereenzaamt. Eenzame  

ouderen blijken meer gebruik te maken van medische zorg, wat vanzelfsprekend kosten met 

zich meebrengt. 

De rol van welzijnswerk

Preventief welzijnswerk speelt op diverse manieren een rol in deze ontwikkeling, namelijk in 

het begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers en het versterken van zingeving en voor-

komen van eenzaamheid bij ouderen, die steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen. 

Door de preventieve inzet van welzijn zullen minder medische kosten worden gemaakt en zal 

de kans op uitval van de mantelzorger op het werk of op de school afnemen. 

2. Meer alleenstaanden 
In 2015 waren er in Nederland 2,9 miljoen alleenstaanden. De inschatting is dat er in 2030  

3,4 miljoen alleenstaanden zijn. Dan bestaat dus vier op de tien huishoudens uit een alleen-

staande. In 2030 is 40 procent van de alleenstaanden 65 jaar of ouder. Het alleen wonen past 

in de trend dat de samenleving steeds individueler wordt. 

(bron: Planbureau voor Leefomgeving)

Wat zijn de gevolgen?

De positieve kant is dat mensen hun eigen leven kunnen leiden op een manier die bij hen past. 

De negatieve kant is dat mensen hogere kosten hebben door het alleen wonen en ook geen 
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huisgenoot hebben op wie ze een beroep kunnen doen voor hulp, mantelzorg, het verminderen 

van eenzaamheid of het vergroten van zingeving. Het ontbreken van een adequaat netwerk 

dichtbij maakt mensen ook kwetsbaarder.

De rol van welzijnswerk

Preventief welzijnswerk kan worden ingezet om eenzaamheid te voorkomen en zingeving te 

creëren door bijvoorbeeld activiteiten in buurtcentra en vrijwilligerswerk. Dit kunnen we onder 

andere doen door te bouwen aan betrokken buurten. Daarnaast kan er ook actiever worden 

gestuurd op mantelzorg in de wijk.

(bron: artikel Movisie, community builder Birgit Oelkers, www.movisie.nl)

3. Afname aantal mantelzorgers
Gebaseerd op de huidige cijfers kunnen vijftien mensen potentieel informele zorg verlenen 

aan één hoogbejaarde. In diverse kleine gemeenten ligt dit aantal veel lager. In 2040 kunnen 

nog maar zes mensen potentieel informele zorg bieden aan één hoogbejaarde. In veel sterk 

vergrijsde plattelandsgemeenten zal dit aantal nog lager liggen. Er is een afnemende solidariteit 

tussen jong en oud waarneembaar. Dit betekent ook dat er vanuit de jonge groep minder 

mantelzorg valt te verwachten.

(bron: Planbureau voor Leefomgeving)

Wat zijn de gevolgen?

Concreet gezien betekent dit dat het aantal mantelzorgers steeds verder zal afnemen. Daar-

door komt er meer druk op de formele zorg en zijn er ook meer kosten. Bij mantelzorg denken 

we vooral aan de zorg die er aan ouderen wordt gegeven, maar mantelzorg is er in allerlei 

vormen en wordt gegeven door mensen van alle leeftijden. De rol van mantelzorg is vaak  

‘verborgen’, maar het verhoogt bij jongeren de kans op schooluitval, voortijdig school verlaten, 

burn-out of andere medische en psychische klachten.
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De rol van welzijnswerk

Door de mantelzorg vroegtijdig in kaart te brengen, beter te ondersteunen en te organiseren,  

kan uitval, ziekte en andere problematiek worden voorkomen. Hierin kunnen welzijns-

organisaties een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door ondersteuning van de mantel zorger 

door vrijwilligers. Daarnaast zien we een rol weggelegd voor het welzijnswerk om mensen 

met elkaar in contact te brengen daar waar het niet vanzelfsprekend is. Hierdoor creëren we 

een netwerk dat ook op de lange termijn doorwerkt. Door vroegtijdig met mantelzorgers in 

contact te komen kan er eerder ondersteuning geboden worden om uitval en overbelasting 

te voorkomen.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Hieronder omschrijven we een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die van 

invloed zijn op de welzijnssector.

1. Individualisering van de samenleving
Door de individualisering van de samenleving zien we een toename van eenzaamheid. Een-

zaamheid heeft een negatieve invloed op het welbevinden en de gezondheid van mensen. 

Uit onderzoek blijkt dat het verlies van zingeving een belangrijke factor is bij het ontstaan 

van eenzaamheid. Zo kan iemand die zijn baan verliest, met pensioen gaat of een partner 

verliest minder zingeving ervaren in zijn leven. De overheid doet een steeds groter beroep 

op de zelfredzaamheid van burgers. Ze verwacht actief burgerschap en gaat uit van het zelf 

organiserend vermogen van de burger, de wijk en het dorp. Het bouwen aan betrokken  

buurten samen met welzijnsorganisaties biedt kansen om de zingeving te versterken en daar-

mee eenzaamheid te bestrijden.

(bron: artikel Movisie, community builder Birgit Oelkers, www.movisie.nl)

De rol van welzijnswerk

Welzijnswerk kan op diverse manieren een rol spelen in deze ontwikkeling, namelijk door mensen 

de mogelijkheden te bieden om mee te doen aan de samenleving op een manier die bij hen past. 

Hierdoor wordt het netwerk verstevigd en ontstaat een sterker gevoel van zingeving. Welzijnswerk 

kan worden ingezet om actief burgerschap te bevorderen en te bouwen aan betrokken buurten 

en de burger, de wijk en het dorp te ondersteunen bij de overgang naar zelfredzaamheid.

2.  Verandering arbeidsmarkt en samenstelling  
vrijwilligersbestand

Een grotere groep mensen is aan het werk, waardoor er minder mensen beschikbaar zijn voor 

vrijwilligerswerk. Hierdoor zien we een verschuiving in de samenstelling van het vrijwilligers-

bestand. Het vrijwilligerswerk wordt in toenemende mate ingevuld door gepensioneerden, 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en Nederlanders met een migratie-achtergrond 

(waaronder statushouders). 
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De rol van welzijnswerk

Welzijnswerk speelt op diverse manieren een rol in deze ontwikkeling, namelijk door het 

actief werven van vrijwilligers, het verzorgen van vrijwilligerstrainingen en het ondersteunen 

van vrijwillige besturen in (lastige) processen. Daarnaast kan welzijnswerk ook de onderlinge 

verbanden in straten en wijken versterken door mensen met elkaar in contact te brengen 

daar waar het niet vanzelfsprekend is. Door deze inzet wordt burenhulp vanzelfsprekend en 

georganiseerde vrijwilligersinzet minder noodzakelijk.

3. Mensen die achterblijven
We zien een groeiende kloof tussen degenen die het allemaal meemaken en degenen die 

moeite hebben het tempo van de maatschappij te volgen. De Nederlandse multiculturele 

samenleving biedt ook uitdagingen: mensen uit andere culturen hebben soms moeite om 

te integreren en trekken zich daardoor terug in een eigen, veilige omgeving. Problemen 

die voortkomen uit de verscheidenheid van onze maatschappij blijven een belangrijk 

aandachtsveld voor welzijn. Hieronder omschrijven we, ter illustratie, twee doelgroepen die 

dreigen ‘buiten de boot’ te vallen.

•  Laaggeletterden: doordat deze mensen niet goed kunnen lezen en schrijven en/of digitale 

vaardigheden missen, hebben zij minder kansen op de arbeidsmarkt. Hierdoor is er meer 

kans dat ze zich terugtrekken uit de samenleving. Laaggeletterdheid kan leiden tot andere 

problemen als schulden, bijvoorbeeld omdat men officiële brieven niet kan lezen en daar-

door in schulden terechtkomt. Maar laaggeletterdheid leidt ook vaak tot eenzaamheid en 

isolement door bijvoorbeeld schaamte. 

•  Mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt: mensen met een verstandelijke, 

psychische of fysieke beperking hebben vaak een afstand tot de arbeidsmarkt. Het resultaat 

is dat ze moeilijk aan het werk komen, een kwetsbare financiële positie hebben en dreigen 

te vereenzamen.

De rol van welzijnswerk

Welzijnswerk kan iedereen die wil meedoen de kans bieden om ook mee te doen en het 

welbevinden en welzijn vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door laaggeletterden te helpen, met 

het toeleiden naar cursussen en begeleiden in het meedoen. Ook speelt welzijnswerk een rol 

in het wegnemen van het taboe rond laaggeletterdheid en het vormen van een adequaat 

ondersteuningsnetwerk. Mensen die minder kans hebben op de arbeidsmarkt kunnen 

aansluiting vinden in de maatschappij door betrokken te worden bij de wijk. Tevens kan 

vrijwilligerswerk de opmaat zijn naar betaald werk.
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4. Sociale effecten energietransitie
De energietransitie (de overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar volledig groene 

energie) is in volle gang. Het doel van de transitie is om in 2050 in Nederland een geheel duur-

zame energievoorziening te hebben, dus die voor 100 procent bestaat uit groene energie.

Wat zijn de gevolgen?

Deze energietransitie zorgt voor een van de grootste herstructureringen van de afgelopen 

vijftig jaar, want hele wijken, straten en woonblokken zullen naar verwachting aangepakt 

worden. De inschatting is dat het grote impact heeft op bewoners.

De rol van welzijnswerk

Door inspraak te geven aan inwoners hoe deze veranderingen plaatsvinden en worden 

georganiseerd, kan veel stress en onrust worden weggenomen. Het opbouwwerk vervult dan 

de belangrijke rol om als neutrale procesbegeleider de inwoners te ondersteunen in processen 

met de gemeente, woningbouwcoöperaties en andere betrokken partijen.

5. Verandering in wonen en mobiliteit
Het langer zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen heeft invloed op het wonen en het 

woonaanbod. Om langer thuis te kunnen blijven wonen, moeten woningen worden aange-

past. Tevens zal er meer vraag zijn naar kleinschalige woningen en woonvormen. Daarnaast zijn 

er ook aanpassingen in de wijk nodig, bijvoorbeeld voor sociale veiligheid en voorzieningen. 

De rol van welzijnswerk

Welzijnswerk kan vrijwilligers inzetten om de beperkte mobiliteit van ouderen helpen te 

verbeteren, bijvoorbeeld door een haal- en brengservice naar activiteiten in de wijk. Daarnaast 

kan welzijnswerk de inclusieve samenleving actief stimuleren, bijvoorbeeld door buurt-

eetgroepen te initiëren en een wijkgerichte klussendienst en thuiszorg centraal in de wijk te 

organiseren. 

Het resultaat van zo’n betrokken buurt is dat men op elkaar let en voor elkaar zorgt. Dit lijkt zo 

vanzelfsprekend, maar is door de individualisering ver van ons af komen te staan. Welzijnswerk 

ondersteunt en stimuleert processen om ze weer natuurlijk te laten verlopen. Alleen dan 

kunnen we langer thuis wonen en worden problemen zoals eenzaamheid, dementie, armoede 

en gebrek aan zingeving eerder onderkend en opgepakt.



2. Waar staat Caleidoscoop voor?

In dit hoofdstuk vertellen we waar Caleidoscoop als organisatie voor staat. In de statuten staat 

dit heel formeel (zie kader), maar in de dagelijkse praktijk hanteert de organisatie de onder-

staande missie:

Caleidoscoop werkt aan een leefbare samenleving, samen met  
de inwoners van de gemeente Heerenveen.

De focus ligt op preventie. Dat zien we ook terug in de visie van Caleidoscoop:

Meedoen op maat aan de samenleving 
is de beste vorm van preventie.

Hoe de missie van Caleidoscoop in de statuten staat omschreven

De Stichting heeft tot doel: 

1.   Het ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van Welzijnswerk gericht op het voorkomen en/

of opheffen van maatschappelijke achterstand; het activeren van de plaatselijke bevolking; 

het bevorderen van een sterker verband van bewoners onderling en met het openbaar 

bestuur en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

2.  De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de inzet van gekwalificeerde 

medewerkers en vrijwilligers en gebruik makend van de inzet van accommodaties cum 

annexis, apparatuur en financiële ondersteuning.
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De kracht van preventie

Preventie draagt bij aan zelfredzaamheid van de burger. Caleidoscoop is daarom voort durend 

op zoek naar de vraag van de inwoners van de gemeente Heerenveen en vooral ook de niet- 

geuite, meer latente vraag. Caleidoscoop verbindt mensen met zichzelf, met anderen, met 

hulpbronnen en met de samenleving. We brengen mensen met elkaar in contact daar waar 

het niet vanzelfsprekend is. De organisatie ondersteunt de opbouw van sociale netwerken 

op basis van aanwezige ‘eigen kracht’, talenten en capaciteiten van kwetsbaren, maar ook van 

vitale en initiatiefrijke mensen. Caleidoscoop verbindt formele zorg en ondersteuning met 

informele en vrijwillige hulp door bijvoorbeeld een beroep te doen op wat we ‘buurtkracht’ 

noemen om zo een duurzame, betrokken buurt te creëren.

Caleidoscoop werkt vanuit de 5 P’s van welzijn, namelijk:

1.  Presentie: Caleidoscoop weet wat er speelt en verbindt individuen en groepen. Door  

aanwezigheid van welzijnswerkers in de buurt, signaleren we vroegtijdig en interveniëren 

we preventief.

2.  Preventie: Caleidoscoop signaleert vroegtijdig, verbindt partijen met hulpbronnen en 

stimuleert sociale netwerken.

3.  Participatie: Caleidoscoop stimuleert actief burgerschap en voorkomt uitsluiting.

4. Presentatie: Caleidoscoop is zichtbaar en verbindt de leef- en systeemwereld.

5.  Partnerschap: Caleidoscoop jaagt de sociale economie aan en stimuleert sociaal onder-

nemerschap.

(bron: de 5 P’s van Welzijn – Vincent Kokke, adviseur JSO)

Werken vanuit kernwaarden

Bij Caleidoscoop werken de medewerkers zelfstandig en ‘in het veld’. Dit betekent dat ze elke 

dag tientallen grote en kleine beslissingen nemen in de uitvoering van hun taak. Dit kan alleen 

als de kernwaarden van de organisatie helder zijn. Elke medewerker is daarom op de hoogte 

van de kernwaarden van Caleidoscoop. Hieronder staan de kernwaarden van Caleidoscoop 

benoemd.

De kernwaarden van Caleidoscoop

• Iedereen is gelijkwaardig.

• De organisatie is transparant: ‘we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen’.

• De medewerkers tonen lef en nemen ruimte.

•  De medewerkers doen wat werkt en laten zich niet alleen maar leiden door 

regels, protocollen en formele lijnen.

• De medewerkers hebben een lerende houding.

• De medewerkers zijn professioneel.

• De medewerkers werken vraaggericht.

• Geen woorden, maar waarden.
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De werkwijze van Caleidoscoop

Hoe de organisatie de missie, visie en kernwaarden handen en voeten geeft zegt veel over 

waar Caleidoscoop voor staat. Caleidoscoop werkt aan het welzijn van mensen door:

• drempels weg te nemen;

• te doen wat nodig is, met behulp van een rugzak met methodieken;

• meedoen te stimuleren, waardoor zingeving ontstaat;

• te streven naar een inclusieve samenleving.

Dit vertaalt zich in onderstaande werkwijze:

• we werken samen aan initiatieven en bouwen netwerken;

•  we werken van ‘onderaf’, samen met de mensen en de wijken, ook als hierdoor processen  

hun eigen tempo kennen;

• we stimuleren mensen om mee te doen;

• de Caleidoscoop-medewerkers kennen de buurt, de wijk en de mensen.

Caleidoscoop bevordert het meedoen door: 

•  de inwoner te ondersteunen bij het vinden van het kleurrijk en passend perspectief  

oftewel die invulling te vinden waar de inwoner gelukkiger van wordt;

• netwerken te bouwen door te verbinden en samen te brengen; 

• samen te werken met professionele partners;

•  een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners en die van  

de medewerkers. 

Caleidoscoop werkt vanuit het Centra voor Meedoen-gedachtengoed:

We creëren een netwerk waar bewoners, vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten, 

samen activiteiten organiseren of aan activiteiten deelnemen. We pakken dit proces vooral 

mét bewoners op. In de praktijk is dit een langdurig proces, maar door er de tijd voor te nemen, 

ontstaat een stevig fundament. 

Caleidoscoop als werkgever 

De medewerkers van Caleidoscoop zijn cruciaal voor de kwaliteit van de organisatie. Zij zijn het 

kapitaal van de organisatie. Caleidoscoop wil een goede werkgever zijn, talenten ontwikkelen 

en mensen de ruimte geven om zich te ontwikkelen in hun professionaliteit. Welzijnswerkers 

zijn schaars en goede, ervaren en gemotiveerde medewerkers al helemaal. Caleidoscoop is 

trots op haar medewerkers en daarom investeren we ook in hen, onder andere met scholing 

en door ons te richten op duurzame inzetbaarheid. 
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3.  De koers van Caleidoscoop voor de  
komende vijf jaar

Als je kijkt naar de hiervoor omschreven maatschappelijke ontwikkelingen, dan is er een taak 

voor Caleidoscoop als welzijnsorganisatie weggelegd. Door echt te luisteren naar inwoners 

ontstaat een beeld van wat er leeft en speelt in de gemeente Heerenveen. Tijdens gesprekken 

met inwoners blijkt een aantal onderwerpen regelmatig naar voren te komen: laat iedereen 

meedoen, voorkom eenzaamheid en koester vrijwilligers. Dit realiseren we door te bouwen 

aan betrokken buurten.

Onze kracht als Caleidoscoop is dat we dichtbij zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor de inwoner. 

We kennen onze inwoners en worden ook gekend. Daarnaast zijn we voor onze opdracht- 
 gever de gemeente Heerenveen een gesprekspartner die meedenkt over de toekomst en het 

welzijn van de inwoners. We geloven in duurzame relaties en blijven, ook als het lastig wordt, 

gesprekspartner voor de gemeente en de organisaties om ons heen. Caleidoscoop staat voor 

veelkleurige, duurzame oplossingen. Kortlopende projecten om subsidies binnen te halen, 

zullen wij alleen starten als er een duurzaam perspectief is. Vanuit de gedachte dat we doen 

wat werkt, zullen we stoppen met dat wat niet werkt. Ook als dit inhoudt dat we opdrachten 

moeten teruggeven. Dit betekent dat we blijven doen wat werkt. We kiezen er daarom voor 

om een groot deel van het bestaande beleid voort te zetten, zonder belangrijke maatschap-

pelijke ontwikkelingen uit het oog te verliezen.

Onze ambitie is om iedereen, dus ook mensen in een kwetsbare positie, 
kansen te bieden om volwaardig te kunnen meedoen in de samenleving. 
Want meedoen op maat in de samenleving is, naar ons idee, de beste vorm 
van preventie. 
 

Welke ambities gaan we in het welzijnswerk  
verwezenlijken?

Bij sommige inwoners zijn er bepaalde factoren die hen belemmeren om mee te doen in de 

maatschappij. Denk hierbij aan problemen met gezondheid, financiën, niet kunnen lezen en 

schrijven en de verregaande digitalisering. Als welzijnsorganisatie zien wij het als onze taak om 

deze factoren te signaleren en om, zowel met de inwoners als onze partners, te zoeken naar 

mogelijkheden waardoor iemand toch kan meedoen. We koersen op de volgende ambities 

met betrekking tot het welzijnswerk:

1. Samen mét inwoners 

2. Inzetten op actief burgerschap 

3. Welzijnswerk nog steviger neerzetten

4. Verbinden terreinen zorg en welzijn

5. Inzetten op meedoen op maat en preventie

6. Extra focus op opvoeden en opgroeien 
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We lichten de ambities hierna toe.

1. Samen mét inwoners 

Onze ambitie willen we graag op een manier verwezenlijken die bij deze tijd past, namelijk mét 

inwoners in plaats van bovenaf te ‘regeren’ over mensen. Dit vraagt dus een actieve bijdrage van 

de inwoners. Zo’n proces moet soms op gang komen en groeit vaak op een organische manier. 

Met andere woorden: dit heeft tijd, aandacht en ondersteuning nodig. En dat is wat Caleidoscoop 

kan bieden: wij hebben de kennis, het netwerk en de mogelijkheid om mensen en processen  

verder te helpen. Dit voelt dan als een steuntje in de rug voor de inwoner, zonder dat je het van 

hen ‘overneemt’. Hierdoor worden inwoners krachtiger en bouwen ze aan hun eigen mogelijk-

heden, netwerken en betrokken buurten. Om inwoners te bereiken, werken we gebiedsgericht en 

zijn we zichtbaar en letterlijk dichtbij in de buurt. Dat maakt ons toegankelijk voor iedere inwoner. 

2. Inzetten op actief burgerschap 
Het welzijnswerk is van oudsher gebiedsgericht georiënteerd, zo ook in ons werkgebied. 

In veel wijken en dorpen is een goede basisstructuur aanwezig waar vragen, behoeften en 

wensen van wijk en dorp aan de orde kunnen komen. Er zijn stappen gemaakt op weg naar 

veerkrachtige en betrokken buurten. Maar we zijn er nog niet. Al was het maar omdat de 

overheid steeds meer stuurt op de zelfredzame burger. Bewoners van wijk en dorp kunnen 

niet afwachten, maar zullen zelf aan de slag moeten om ideeën en initiatieven vorm te geven 

en knelpunten op te lossen. Dit vergt een actief burgerschap en dat vergt weer betrokkenheid 

van het welzijnswerk. Wij willen onze gebiedsgerichte aanpak verstevigen en uitbouwen zodat 

wij bewoners kunnen steunen in de zoektocht naar hun rol in de participatiesamenleving.

3. Welzijnswerk nog steviger neerzetten
We willen het welzijnswerk nog steviger neer zetten samen met strategische partners in de 

gemeente en de regio. Wij werken hierbij gebiedsgericht en dichtbij de inwoners. Het opbouw-

werk bouwt aan die vrijwillige infrastructuren in de zones die nodig zijn om de individuele  

preventie en meedoen vorm te geven. We realiseren hiermee zowel actief burgerschap als  

actieve buurten. Individuele hulpvragers – begeleid door VSP’ers in de wijk – kunnen op deze 

manier meedoen in hun eigen woonomgeving. Hiermee creëren we cohesie en regie over de 

eigen leefomgeving en stimuleren we het langer zelfstandig wonen, met behulp van de buurt. 

Daarnaast willen we innoveren met onze strategische partners, onder andere op het gebied 

van zorg en woningbouw. Langer thuis blijven wonen vergt namelijk een andere visie op 

huisvesting, sociale veiligheid en bereikbaarheid van voorzieningen. Dit moet ontwikkeld 

worden samen met woningbouw. Tevens werken we samen met mbo- en hbo-opleidingen 

en dragen we bij aan het opleiden van de medewerkers van de toekomst. Een van de 

andere initiatieven is dat we meer gaan samenwerken met andere welzijnsorganisaties in 

Friesland. Hierdoor kunnen we kennis en ervaring uitwisselen en vormen we een stevigere 

gesprekspartner naar andere (provinciale) organisaties, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraar.
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4. Verbinden terreinen zorg en welzijn
We zetten in op een sterkere relatie met de eerstelijnszorg, zodat steeds de afweging gemaakt 

kan worden of er een preventieve welzijnsoplossing kan zijn voor de problematiek. Sterkere 

banden met de eerstelijnszorg zorgen ook voor betere vroegsignalering vanuit welzijn, zodat 

er tijdig opgeschaald kan worden. Ook afschaling na zorgtrajecten, waardoor iemand ‘zacht’ 

kan landen in zijn woonomgeving, wordt hiermee eenvoudiger. Dit zal opgepakt worden 

vanuit de preventieteams in de gemeente Heerenveen. Het opbouwwerk zal dit begeleiden, 

vanuit zijn natuurlijke procesrol.

5. Inzet op meedoen op maat en preventie
In onze visie omschrijven we dat meedoen op maat aan de samenleving de beste vorm van 

preventie is. Mensen die meedoen in de samenleving creëren een netwerk, waardoor ze meer 

zingeving ervaren en er minder kans is dat ze vereenzamen. Dit levert een bijdrage aan de 

gezond heid en neemt de vraag richting de zorg af en worden kosten gereduceerd. Ook andere 

risico’s, zoals schulden, zijn minder als mensen een netwerk hebben en zingeving ervaren.

De komende vijf jaar blijven we koersen op preventie. Dit doen we door te werken vanuit onze 

Centra voor Meedoen-gedachte. We dragen hierdoor bij aan de opbouw van een inclusieve 

samenleving.

We geloven in de eigen kracht van de mens, waarbij de focus ligt op de eigen kwaliteit (wat 

maakt iemand gelukkig) in plaats van op dat wat niet lukt. Meedoen op maat, doen waar je 

goed in bent en wat je leuk vindt, passend binnen je eigen mogelijkheden. Door eerder in actie 

te komen en via meedoen actief het opbouwen van netwerken stimuleren, werken we echt 

preventief en voorkomen we symptoombestrijding. Daarom proberen we zo veel mogelijk 

inwoners te motiveren, te stimuleren en te activeren.

Om daadwerkelijk een actieve bijdrage te vragen van alle inwoners, is ondersteuning op 

maat nodig. Immers, niet voor iedereen zijn de mogelijkheden eindeloos of de kwaliteiten 

en/of middelen toereikend. Gezond leven, kunnen lezen en schrijven en het beschikken over 

voldoende financiën zien we als belangrijke voorwaarden om deel te kunnen uitmaken van 

de maatschappij. Daar waar deze factoren een belemmering vormen, ligt er een taak voor 

Caleidoscoop om – zowel met partners als met inwoners – te zoeken naar mogelijkheden en 

hiermee te zorgen dat iemand toch kan meedoen. 

6. Extra focus op opvoeden en opgroeien 
Naast deze brede ambitie om er te zijn voor alle inwoners, leggen we de komende jaren extra 

focus op het opvoeden en opgroeien. We willen de doelgroep jeugd en jongeren nog actiever 

gaan benaderen. Enerzijds om ervoor te zorgen dat ze niet ‘buiten de boot’ vallen, anderzijds 

om hen te betrekken bij de regio en ontgroening door migratie tegen te gaan. We willen deze 

doelgroep ‘binden en boeien’ aan de gemeente.

De inzet van de gezinsmaatjes is effectief bewezen in de praktijk en werken preventief. 

Het sluit aan bij de behoefte van de opvoeders. Activiteiten en projecten in het kader van 
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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 onze ambities als organisatie  
verwezenlijken?

Caleidoscoop is een compacte organisatie met een 28 fte (ultimo 2019). Onze omzet is circa  

2 miljoen euro. Caleidoscoop is de welzijnsorganisatie van en voor de gemeente Heerenveen 

en wordt voor meer dan 95% gesubsidieerd door de gemeente Heerenveen. De overige finan-

ciering zijn incidentele opdrachten in onder andere het onderwijs in Heerenveen.

We werken vanuit ons eigen pand De As en in 2018 hebben we dit verduurzaamd, zodat het 

klaar is voor de toekomst. De overige locaties van Caleidoscoop worden gehuurd; zoals het 

Steunpunt De Barones, dat werkt vanuit wijkcentrum de Kempenaer in Heerenveen en vanuit 

een locatie in Akkrum. Het jongerenwerk heeft een locatie in het centrum van Heerenveen. 

Het is zeer wenselijk om een locatie in het centrum van Heerenveen te behouden, omdat het 

centrum van nature een verzamelplaats is van en voor jongeren.

We willen onze ambitie als organisatie als volgt gaan verwezenlijken:

1. Koersen op continuïteit

2. Koersen op conservatief, transparant financieel beleid.

3. Koersen op goed werkgeverschap

4. Koersen op kwaliteit en certificering

We lichten deze punten hierna toe.

1. Koersen op continuïteit
Welzijnswerk is mensenwerk. En mensenwerk drijft op contacten. Kennen en gekend worden 

is daarom belangrijk. Caleidoscoop zet om die reden in op continuïteit van dienstverlening. 

We willen ‘vaste gezichten op vaste plekken’. Vanzelfsprekend heeft Caleidoscoop te maken 

met natuurlijk verloop, maar dit wordt snel opgevangen, zodat we zichtbaar blijven bij de 

doelgroep. 

Dit betekent dat we werken met een relatief grote, vaste kern van medewerkers en een 

kleine, flexibele schil. Kennen en gekend worden betekent ook dat onze primaire focus op de  

gemeente Heerenveen blijft liggen. Samenwerkingen in de regio dienen ter versterking van 

onze rol in deze gemeente. 

 

2. Koersen op conservatief, transparant financieel beleid
Er wordt wel gezegd: ‘een kilo medische zorg kan worden voorkomen met een onsje welzijn’. 

Tegelijkertijd is de meetbaarheid van preventie van welzijnswerk altijd ingewikkeld en liggen 
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bezuinigingen op de loer, zowel landelijk als lokaal. Dit vraagt om flexibiliteit in de organisatie 

van Caleidoscoop, terwijl wij continuïteit van onze dienstverlening belangrijk vinden en ‘vaste 

gezichten op vaste plekken’ willen. 

Caleidoscoop kiest ervoor om in te steken op de continuïteit van dienstverlening in combi-

natie met voldoende financiële reserves. Onze organisatie koerst op een conservatief, maar 

transparant financieel beleid met voldoende weerstandsvermogen om de fluctuaties in het 

werk te kunnen opvangen.

3. Koersen op goed werkgeverschap
Caleidoscoop is een organisatie waar mensen graag werken. De arbeidsvoorwaarden zijn goed 

en medewerkers krijgen de ruimte om hun talenten tot hun recht te laten komen en zich te 

ontwikkelen. Als organisatie koersen we op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. 

Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt wordt het behouden en motiveren van mede-

werkers de komende jaren alleen maar belangrijker. We moeten langer doorwerken, dat kan 

alleen als je gezond blijft en het werk kan blijven volhouden. Bijblijven in je vak is daarin van 

groot belang. Daarom zet Caleidoscoop ook in op het opleiden van eigen medewerkers én de 

welzijnswerker van de toekomst door samenwerking met het onderwijs. Door te investeren in 

opleidingen werken we verder aan de kwaliteit van onze medewerkers en organisatie.

4. Koersen op kwaliteit en certificering
Als professionele organisatie werkt Caleidoscoop continu aan de kwaliteit van haar dienst -

verlening. Om die kwaliteit ook meetbaar te maken, zijn alle agogisch medewerkers geregi-

streerd in het beroepsregister. Vanaf begin 2020 beschikt Caleidoscoop over het Kwaliteitslabel 

Sociaal Werk, van de branchevereniging Sociaal Werk Nederland. Het beroepsregister en het 

Kwaliteitslabel stellen eisen aan opleiding en ontwikkeling van de organisatie en de mensen 

die er werken.
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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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