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Inleiding bij Jaarwerkplan 2021 Sociaal Collectief SWF 
 

 

Toelichting  

Hierbij presenteren wij het concept jaarwerkplan voor 2021. Normaliter verschijnt het concept 

jaarwerkplan in november van een kalenderjaar en vindt de vaststelling plaats in de maanden 

daarna. Corona en de daarmee samenhangende veranderingen, gemeentelijke ontwikkelingen en 

ontwikkelingen op organisatieniveau heeft het jaarwerkplan doen vertragen.   

 

In 2020 hebben de activiteiten en inzet van Sociaal Collectief bijna volledig in het teken van Corona 

gestaan: welke inwoners hebben het moeilijk, op welke manier kunnen wij hen ondersteunen? De 

steeds veranderende richtlijnen en maatregelen maakte dat het team voortdurend moest schakelen 

en versnellen om aan te kunnen sluiten bij vragen en behoeften. Het meest recente voorbeeld 

daarvan is dat het team Jongerenwerk, samen met de partners binnen Cool Súdwest, een paar dagen 

voor de kerstvakantie nog een 14 daags activiteiten programma wist te organiseren voor jongeren op 

straat in de hele gemeente. Dit alles heeft een flinke inspanning gekost voor de medewerkers en 

organisatie en betekende een primaire en intensieve inzet op de uitvoering.  Met een directe focus 

op vraag en behoefte van inwoners. Het Concept jaarwerkplan 2021 is tot stand gekomen in een 

aantal bijeenkomsten met het team waarbij visie en uitgangspunten centraal stonden en er kritisch 

gekeken is naar efficiëntie, kwaliteit en vraaggerichtheid van de werkzaamheden. Dit heeft de nodige 

tijd gekost, reden waarom dit jaarwerkplan pas begin maart gepresenteerd kon worden. Een 

integrale versie die we in samenwerking met de GGD, buurtsportcoaches en Cultuur ontwikkelen, zal 

in het tweede kwartaal gepresenteerd worden.  

 

Nieuwe fase en speerpunten  

Corona zal ook in 2021 veel aandacht vragen. Vooral kwetsbare inwoners zullen behoefte houden 

aan extra aandacht, voorzieningen of activiteiten.  Daarnaast zal verdieping en de kwaliteit van ons 

aanbod en werkwijze centraal staan in 2021. Het is een nieuwe fase in de ontwikkeling van Sociaal 

Collectief waarbij het team naar de ervaringen en resultaten van de afgelopen periode kijkt en een 

duidelijker visie en stip op de horizon ontwikkelt. 

Ter ondersteuning van dit proces zijn externe (tijdelijke) krachten ingehuurd op het gebied van HRM, 

financiën en kwaliteit. Gewerkt wordt daarbij aan de volgende speerpunten: 

 

• Het door ontwikkelen van een efficiënte organisatiestructuur en inhoudelijke kwaliteit van de 

stipepunten met een zelfstandig werkend team. 

• Het ontwikkelen van een sociale infrastructuur in Súdwest-Fryslân. Dit in samenwerking met 

beleidsmedewerkers van de gemeente die werken aan het speerpunt preventie, kracht van 

de samenleving en/of vernieuwing van het zorglandschap.  

• Het Opbouwwerk zet in op het samen met inwoners ontwikkelen van informele 

(ontmoetings-) punten waarbij vraag en aanbod van inwoners (burenhulp) bij elkaar komen.  

• Jongerenwerkers vormen samen met Buurtsportcoaches en de Cultuurcoach een zelfstandig 

team (werkgroep Cool ) met een activiteitenprogramma voor jongeren, in het kader van Cool 

Súdwest. 

• Het ontwikkelen van overzicht en kaders (wie-doet-wat) van vrijwillige papierhulp en 

preventieve schuldhulpverlening. 
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• Het Sociaal Raadslieden Werk als nieuwe werksoort binnen de gemeente op de kaart zetten. 

• Meer zichtbaarheid en herkenbaarheid van het aanbod en de rol van SoCo. 

• Het ontwikkelen van een visie en missie en deze middels een document helder 

communiceren naar gemeente en ketenpartners. 

 

Visie en missie Sociaal Collectief 

In de loop van 2021 zal SoCo een visie-missie document ontwikkelen dat kaders en richting geeft aan  

onze doelstellingen en activiteiten. Als algemeen uitgangspunt geldt dat iedere inwoner van 

Súdwest-Fryslân van waarde is en mee doet in de samenleving. Dat willen wij bereiken door trouw te 

zijn, verbindingen te maken en door aan te sluiten bij vraag en behoefte. In de praktijk betekent dit 

dat we in principe altijd samen optrekken met gemeente en ketenpartners. Dat doen we vanuit 

programma’s, netwerken en werkgroepen. Hierdoor ontstaat er een integrale aanpak waarbij 

partijen hun kennis inbrengen en elkaar versterken. 

Een tweede gevolg van dit uitgangspunt is dat er binnen een aanpak voor doelgroepen, gebieden 

en/of wijken altijd sprake is van maatwerk. Aansluitend bij de situatie en de vraag in een gebied of 

van een doelgroep. 

 

Aansluiting bij de visie en speerpunten van de Gemeente SWF 

Om de transformatieopgave te realiseren is door het College een aantal speerpunten geformuleerd 

op de volgende thema’s: 

1. Kracht van de samenleving versterken (o.a. mantelzorgers en vrijwilligers); 

2. Preventie; 

3. Vernieuwing zorglandschap; 

4. Vernieuwing lichte en specialistische ondersteuning; 

5. Doorontwikkeling gebiedsgericht werken. 

 

Sociaal Collectief is als welzijnsorganisatie gericht op een preventieve aanpak t.b.v. het collectief. De 

speerpunten Preventie en Kracht van de samenleving zijn voor ons het meest relevant.  In 2021 

verdiepen we ons ook in de vernieuwing van het zorglandschap. Hierbij speelt de samenwerking met 

de huisartsen en zorgaanbieders een grote rol, dit in relatie met vrijwilligers- en inwonersinitiatieven, 

het zogenoemde ‘voorveld’. 

 

Speerpunt Preventie 

Vanaf 2018 is er door Gemeente Súdwest-Fryslân visie en beleid ontwikkeld op het gebied van een 

preventieve aanpak. Hierbij hanteert de Gemeente het concept “positieve gezondheid“.  Een 

benadering die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt 

op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen 

of ziekte. Dit is een benadering die naadloos aansluit bij de visie van Sociaal Collectief die er vanuit 

gaat dat ieder mens van waarde is en een bijdrage levert aan de samenleving.  

 

De scharnierpunten/ life event benadering is een instrument om de levensloop met mijlpalen in kaart 

te brengen en aandachtpunten te benoemen in het kader van positieve gezondheid. 

Bij alle activiteiten van SoCo is er aandacht voor de basisvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd in het 

preventieakkoord.  

Daar waar het werk van SoCo een bijdrage levert aan de scharnierpunten, hebben we dit in het 

jaarwerkplan aangegeven met de betreffende symbooltjes. 
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Netwerken 

In het jaarwerkplan wordt verwezen naar de netwerken die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld door 

Sociaal Collectief en naar de netwerken die al bestonden en waarbij we zijn aangehaakt.  Een 

overzicht hiervan is te vinden in bijlage 1. 

 

Ontwikkelingen  

Voor 2021 zien we binnen de Gemeente een aantal ontwikkelingen en thema’s waar we graag bij 

willen aansluiten. Een deel hiervan komt terug in het jaarwerkplan. 

 

WMO inkoop 

De Gemeente SWF gaat de inkoop van de Wmo-ondersteuning vanaf 2022 op een nieuwe manier 

organiseren en kiest voor een gebiedsgerichte aanbesteding.  

Zorgaanbieders krijgen daarbij de opdracht met een lager budget dezelfde ondersteuning uit te 

voeren. Dit kunnen zij realiseren door meer en beter samen te werken met inwoners en met 

vrijwilligers en professionals in het voorveld. We zien voor Sociaal Collectief hierbij een rol als 

verbindende partij:  

• Zorgaanbieders introduceren in de lokale netwerken, zodat zij kennis krijgen van wat er 

leeft en speelt in een gebied, welke projecten en initiatieven er zijn en welke 

sleutelfiguren iets kunnen en willen betekenen voor kwetsbare inwoners. 

• Zorgaanbieders stimuleren samen te werken in de preventieve programma’s, zoals het 

nieuwe project “Samen tegen eenzaamheid” in Bolsward e.o., de aanpak Nieuwe Buren 

in Sneek en de Vitale Regio in Koudum e.o.  

• Er is veel aanbod van vrijwillige en professionele organisaties in het voorveld. Hierbij gaat 

het om vrijwilligers, al dan niet ondersteund door professionals, die diensten aanbieden 

op het gebied van financiën, ontmoeting, ondersteuning, enz. Ons inziens bieden deze 

diensten een cruciale aanvulling op het zorgaanbod en helpt dit inwoners om 

zelfredzaam te zijn en te participeren in de samenleving.  

 

Aandachtspunten in de transformatie  

In verschillende bijeenkomsten ter voorbereiding op de aanbesteding hebben we zowel van de 

Gemeente als zorgaanbieders de vraag gekregen: “en wat hebben jullie nodig , als voorveld? “.  

Vanuit onze rol als verbindende en uitvoerende partij hebben we hier met het team over nagedacht 

en komen tot de volgende aandachtspunten: 

• Cruciaal is o.i. dat zorgaanbieders aansluiten bij wat er al is en daar een verbinding mee 

aangaan. In een gebied waar een Stipepunt is, is het b.v. niet nodig om zelf een 

mantelzorginloop te starten. Het gaat juist om het versterken van elkaar en het benutten 

van wat er al is ontwikkeld.  

• Het gevolg van een beperkter budget kan zijn dat zorg eerder wordt afgeschaald en er 

een beroep wordt gedaan op de buren of op een Stipepunt.  Heel belangrijk is dat er een 

professionele achterwacht is als het niet goed gaat en deze ook direct beschikbaar is voor 

de cliënt en zijn/haar vrijwilliger of buurvrouw. Dit voorkomt overbelasting van inwoners, 

maar het voorkomt ook dat er binnen een dorp of wijk geen draagvlak meer is om 

iemand te ondersteunen. 

• Er zal een groter beroep worden gedaan op o.a. opbouwwerkers, ouderenwerkers en b.v   

diaconaal werkers in het voorveld.  Inwoners en vrijwilligers komen vaker direct in 

aanraking met mensen met een beperking, GGZ problematiek, verwarde personen. 

Belangrijk is dat zorgaanbieders onderkennen dat dit kennis en 

deskundigheidsbevordering vraagt: hoe herken je iemand met een beperking, hoe ga je 
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daar mee om? Professionals en inwoners hebben hiervoor een lichte training en /of 

ondersteuning nodig. 

• De sociale basis: voor Sociaal Collectief is het een zoektocht naar onze rol in het 

verbinden van kwetsbare inwoners met vrijwillig aanbod of met lokale initiatieven. Het 

vraagt dat we met 1,7 fte formatie Opbouwwerk contact leggen met dorpsraden en 

actieve inwoners van 89 kernen. Samen met de Gemeente onderzochten we voorbeeld 

projecten, b.v. een  dorpsondersteuner in de gemeente Wedde. Bij dit laatste project 

bleek één voorwaarde  cruciaal: het begint met draagvlak vanuit de inwoners van een 

dorp of wijk om iets te willen doen voor een ander.  

• De ontwikkeling van een sociale basisstructuur met daarin o.a. onze rol is voor 2021 wat 

ons betreft een opgave die we graag i.s.m. de Gemeente willen verkennen. Vanuit de 

Gemeente zijn plannen om preventiemakelaars aan te stellen voor ouderen en deze 

onder te brengen bij Sociaal Collectief. De zoektocht is wat ons betreft naar een 

verbindende, overkoepelende structuur. Zoals bijv. “welzijn op recept” of het duurzaam 

versterken van wijkplatforms, dorpsbelangen, bijv. door de inzet van meer opbouwwerk.   

Tenslotte zal de mate waarin we een verbindende rol kunnen oppakken afhangen van 

beschikbare middelen en /of het maken van keuzes in de taken die we oppakken. 

 

Signalering en knelpunten 

• Samenwerking gebiedsteam  

In het voorveld zijn veel actieve inwoners, vrijwillige dienstverleners en samenwerkende 

netwerken te vinden. Het is onze ervaring dat er door het  Gebiedsteam en 

zorgaanbieders  nog te weinig gebruik gemaakt wordt van dit aanbod.  Ook in casuïstiek 

lopen we tegen knelpunten aan. Een jongerenwerker die een signaal afgeeft aan het 

gebiedsteam over een zorgelijke gezinssituatie, kan zijn signaal “afgeven”, maar wordt 

vaak niet geïnformeerd of bij het proces betrokken. Terwijl deze, als geen ander, zicht 

kan houden op hoe het gaat met de jongere op straat, met verkeerde vrienden, 

middelengebruik, etc. 

 

• Laagdrempelig preventief aanbod in het voorveld 

Een preventieve aanpak is een belangrijk speerpunt van de Gemeente.  Hierbij hoort ons 

inziens een breed, laagdrempelig aanbod op het gebied van preventieve schuldhulp, 

weerbaarheid, opvoeding, echtscheiding. Dit in het kader van zo licht mogelijk, zo vroeg 

mogelijk, zo dichtbij mogelijk, zo kort mogelijk. Binnen de Gemeente missen we bijv. een 

groepswerkaanbod vanuit een cursusbureau met trainingen op het gebied van o.a. : 

uitkomen met je inkomen, opkomen voor jezelf, ouders van pubers, 

opvoedingsondersteuning voor jonge ouders, enz.  Naar ons idee zou dit in een 

samenwerkingsverband met Sociaal Collectief, gebiedsteam, GGD en andere 

netwerkpartners goed te realiseren zijn. 

 

• Formatie  Opbouwwerk 

Gezien de boven beschreven ontwikkelingen is de formatie van Opbouwwerk binnen 

Sociaal Collectief een punt van zorg. Hierbij maken we een onderscheid tussen 

samenlevingsopbouw en doelgroep gericht Opbouwwerk. Met het eerste bedoelen we 

het opbouwwerk in wijken en dorpen, zoals “Nieuwe Buren “ in Sneek en het “bakje in de 

buurt” in Bolsward. Het doelgroepgerichte Opbouwwerk richt zich op o.a. ouderen, 

mantelzorgers, laaggeletterden, jonge moeders of migrantenvrouwen.  
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Voor de ontwikkeling van een sterke sociale infrastructuur is behoefte aan meer formatie 

samenlevingsopbouw. We kunnen nu niet of maar beperkt inspelen op ontwikkelingen 

zoals de herinrichting van de wijk “het eiland“ in Sneek. In dit soort situaties kan juist het 

opbouwwerk het verschil maken. 

 

• Gebiedsgericht versus gemeentelijke aanpak.  

Door de grootte van de gemeente, de hoeveelheid kleine kernen en de twee grotere 

kernen met stedelijke problematiek lijkt het onvermijdelijk om gebiedsgericht te werken. 

Sociaal Collectief heeft haar organisatie hierop ingericht met een team Sneek en een 

team Bolsward / Buitengebied. Het nadeel van deze werkwijze is dat aanbod en aanpak 

vaak versnipperd wordt ontwikkeld. 

Er is budget voor een aanpak eenzaamheid voor Bolsward e.o., terwijl eenzaamheid in de 

hele gemeente een veel voorkomend probleem is. Er is een aanbod voor 

migrantenvrouwen in Sneek dat i.v.m. de afstand niet goed bereikbaar is voor 

migrantenvrouwen in b.v. Koudum. De keuze voor een aanbod of project in een bepaald 

gebied lijkt soms willekeurig: omdat de cijfers in dat gebied net iets hoger uitvallen, 

omdat er vanuit de historie (Timpaan) al iets ontwikkeld was, omdat er opeens geld 

beschikbaar is. Wij pleiten voor een brede gemeentelijke aanpak voor de verschillende 

thema’s en doelgroepen met een lokale, gebiedsgerichte uitwerking. Zodat er voor alle 

inwoners van Súdwest-Fryslân een vergelijkbaar aanbod is. 

 

• Inzet Jongerenwerk 

In het eerste bestaansjaar van Sociaal Collectief is er met gemeentelijke 

beleidsmedewerkers en ketenpartners gesproken over een visie op de invulling van het 

jongerenwerk. Een van de vragen daarbij was: voor wie is het jongerenwerk bedoeld? 

Voor alle jongeren, ook de jongeren waar het goed mee gaat? Of voor risicojeugd, 

jongeren die in hun ontwikkeling bedreigd worden door middelengebruik, 

gedragsproblemen, problemen thuis. Binnen de aanpak Cool Súdwest die nadrukkelijk 

bedoeld is voor alle jongeren is dit een discussiepunt geweest.  Vanuit de preventie 

gedachte denken we dat het jongerenwerk een belangrijke rol heeft in het vroeg 

signaleren, ondersteunen en het toeleiden van risicojongeren naar passend aanbod. 

Immers, de meeste risico’s voor jongeren liggen in het contact met andere jongeren op 

straat. Middelengebruik, vandalisme, geweld komen voor op straat. Het leefgebied waar 

ouders, hulpverlening en school minder zicht op hebben. Het monitoren van risicojeugd 

op straat, de individuele ondersteuning, samen met handhaving gesprekken voeren met 

ouders; het is zeer arbeidsintensief en het vraagt een lange adem.  

Vanuit een bredere visie op preventie en gezondheid onderschrijven we het lokale 

preventiebeleid en de aanpak Cool Sudwest, die gericht is op alle jongeren binnen de 

gemeente.  Daarbij is een integrale aanpak, samen met een sterk netwerk van alliantie 

partners een belangrijk uitgangspunt. Deze visie en werkwijze is voor het jongerenwerk 

uitgangspunt en wordt in de praktijk vertaald door o.a. : vrijwilligers stimuleren rolmodel 

te zijn voor jongeren, aandacht voor gezonde voeding en leefstijl in de tienerhonken en 

op straat, het ontwikkelen van talenten en het stimuleren van maatschappelijke 

betrokkenheid. We zien een rol voor het jongerenwerk als het gaat om het in gesprek 

gaan met jongeren binnen de gemeente over onderwerpen als seksualiteit en 

weerbaarheid. Vanuit de Cool werkgroep wordt samen met de alliantiepartners 

activiteiten voor de brede groep jongeren georganiseerd op het gebied van cultuur, sport 

en bewegen en maatschappelijke betrokkenheid. Het jongerenwerk stimuleert 
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jongerenparticipatie en ondersteunt initiatieven van jongeren. Waar mogelijk zullen we 

hierbij kwetsbare jongeren verbinden met weerbare jongeren en positieve 

“peergroepen”.   

 

• Locaties jongerenwerk 

Binnen de gemeente signaleren we onder jongeren een grote behoefte aan 

jeugdhonken, jongerencentra en tiener- en meidenclubs. Dit aanbod is zeer beperkt. 

Alleen in Sneek en Bolsward zijn ontmoetingsplekken voor jeugd. We zien dat jongeren 

uit verveling baldadig worden en overlast veroorzaken. Zij geven altijd aan dat ze graag 

een plek voor zichzelf willen. Onze werkwijze is tot nu toe dat we onderzoeken of er 

lokale vrijwilligers zijn die zich willen inzetten en op zoek gaan naar een geschikte locatie. 

Zodra er structurele (huur)kosten zijn, ontstaat het probleem van financiering. Fondsen 

bieden alleen tijdelijke financiering. SoCo heeft hier geen budget voor. Een ander 

aandachtspunt zijn de keten en caravans binnen de gemeente waar jongeren bij elkaar 

komen en het drankgebruik vaak problematisch is. De eerste stap om tot een aanpak te 

komen is het ontwikkelen van een gemeentelijk keetbeleid.  

 

Inzet formatie en begroting 2021 

In bijlage 2 is een tabel te vinden die inzichtelijk maakt op welke manier de formatie is ingezet. De 

verdeling van uren is ten opzichte van het jaarwerkplan 2020 niet in belangrijke mate veranderd.  

Zoals hierboven beschreven is de huidige formatie hier en daar een behoorlijk knelpunt. Dit is het 

meest urgent in de IJsselmeerkust en in Sneek. In deze gebieden is de formatie samenlevingsopbouw 

niet toereikend om alle vragen op te pakken. In Sneek is er doorlopend ernstige problematiek 

rondom jongeren in hanggroepen. Vanuit het JOS overleg heeft het jongerenwerk een belangrijke rol 

i.s.m. handhaving, politie en hulpverlening. Bij incidenten, ernstige overlast en in Corona tijden is er 

echter steeds het risico op overvraging van de jongerenwerkers.  

In bijlage 3 is de begroting voor 2021 opgenomen.  

 
Jannie de Vries 

Directeur Sociaal Collectief  

23-2-202 
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1. Jaarwerkplan 2021 
Het jaarwerkplan is opgebouwd uit de verschillende onderdelen van Sociaal Collectief, te noemen de 
Stipepunten, het jongerenwerk en het Opbouwwerk. Naast de speerpunten, doelen, relevante 
gemeentelijke beleidsdoelen en samenwerkingspartners, gaan we hier in op de resultaten die we in 
2021 willen behalen en met welke acties we deze resultaten willen bereiken. Zeer waarschijnlijk zal 
Corona ook in 2021 nog veel invloed hebben op ons dagelijks leven en ons werk. Het blijft voor 
Sociaal Collectief van belang om aan te sluiten bij dat wat op dat moment mogelijk en nodig is. Dit zal 
invloed hebben op de in te zetten acties en uiteindelijke resultaten.  
 

1.1 Stipepunten 
Bedoeling Stipepunten 
Laagdrempelige inloopplekken waar inwoners terecht kunnen met vragen en/of inzet op het gebied 
van papierhulp, vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en/of klussen en vervoer, gericht op 
meedoen in samenleving, het versterken van de zelf- en samenredzaamheid. De Stipepunten werken 
hierbij zo veel mogelijk samen met formele en informele netwerkpartners. 
 

Stipepunten Papierwinkel Vrijwilligers 
vacaturebank 

Mantelzorg 
ondersteuning 

Klussendienst 

Sneek x x x x 

Bolsward x x x  

Koudum x x x  

Makkum x    

 
Speerpunten Stipepunten voor 2021 

• Kwaliteitsontwikkeling; 

• Zichtbaarheid en bekendheid. 
 

Relevante gemeentelijke beleidsdoelen 

• Kracht van de samenleving; 

• Gebiedsgerichte aanpak; 

• Preventie. 
 
Doelen Stipepunten 

• Voorkomen overbelasting van mantelzorgers; 

• Goede afstemming van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk; 

• Stimuleren talentontwikkeling en het bieden van een zinvolle tijdbesteding; 

• Voorkomen dat mensen verstrikt raken in wet- en regelgeving; 

• Ondersteuning aan mensen met schulden en laaggeletterden;  

• Samenwerking tussen formele - en informele zorg en ondersteuning. 
 
 
Personele inzet 
1,5 fte, exclusief sociaalraadsliedenwerk. 
 
Samenwerkingspartners:  
Gemeente SWF, Gebiedsteams, (Thuis)Zorgorganisaties, Ouderenbonden, WMO adviesraad, 
Cliëntenraad WWB, Bibliotheken, Stichting lezen en schrijven, ROC’s, Humanitas, Kerken, GGD, 
Stichting Leergeld, Vluchtelingenwerk, Buurtsportcoach, Dorpen coördinatoren, 
Woningbouwcorporaties, UGS, Budgetmaatjes, Voedselbank, Juridisch Loket.  
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Beoogde resultaten Acties  

• De Stipepunten zijn zichtbaar en 
herkenbaar.  

• De kwaliteit van de Stipepunten is 
verder doorontwikkeld. 

• Er zijn voldoende vrijwilligers actief 
binnen de Stipepunten. Vrijwilligers zijn 
ondersteund, geschoold en 
gewaardeerd zodat zij kwalitatief goede 
ondersteuning bieden aan bezoekers 
van de Stipepunten en hun eigen 
talenten kunnen ontwikkelen. 

• Er is een goede samenwerking tussen 
formele en informele netwerken. Er is 
een goede afstemming, knelpunten zijn 
gesignaleerd en samen met betrokken 
opgepakt. 

 

 
 

• Implementatie nieuwe website, 
aandacht voor PR, duidelijke locaties en 
openingstijden. 

• Invoering registratiesysteem, 
ontwikkelen vrijwilligersbeleid, 
aanpassing organisatiestructuur. 

• Ontwikkelen ondersteunings- en 
overlegstructuur vrijwilligers. 

• Planning vraaggericht aanbod voor 
trainingen en 
deskundigheidsbevordering voor de 
vrijwilligers. 

• De coördinatoren van de Stipepunten 
zijn actief binnen de netwerken 
mantelzorg. Daarnaast is er verbinding 
met de netwerken armoede, 
participatie en Sociaal Domein.  

• De Focus zal liggen op het contact 
houden met en ondersteunen van 
kwetsbare mensen in Corona tijd. 

Mantelzorg:  

• Mantelzorg is een begrip. Mantelzorgers 
worden door inwoners en professionals 
in een vroeg stadium herkend en 
ondersteund.  

• Er is een groeiend aantal mantelzorgers 
in beeld. 

• Mantelzorgers worden regelmatig 
geïnformeerd over regelingen, 
activiteiten e.d. voor mantelzorgers. 

• Er zijn diensten en activiteiten 
gekoppeld aan de mantelzorgpas die 
zorgen voor ondersteuning, ontmoeting 
en respijt. 

• Uitgangspunt voor het aanbod is de 
vraag en behoefte van mantelzorgers 
zelf.  

• Er is extra aandacht voor jonge 
mantelzorgers, werkende mantelzorgers 
en mantelzorgers van mensen met 
dementie. 

• Er zijn activiteiten ontwikkeld rondom 
de dag van de mantelzorg. 

• In Bolsward is een Odensehuis 
opgericht. Een laagdrempelige opvang 
voor mensen met beginnende dementie 
en hun mantelzorgers. 

 

• Er worden 3 nieuwsbrieven per jaar 
uitgebracht met informatie over 
regelingen, aanbod en ontmoeting. 

• Met Thuiszorgorganisaties worden 
afspraken gemaakt over het       
informeren van mantelzorgers en 
toeleiden naar voorzieningen, 
regelingen en de Stipepunten.  

• Het aanbod gekoppeld aan de 
mantelzorgpas wordt aangepast aan de 
actuele Corona richtlijnen. 

• Mantelzorgers hebben onderling 
contact door o.a. de mantelzorg cafés, 
Alzheimer Café, online vormen van 
ontmoeting, enz. 

• Uitkomsten van de mantelzorg enquête 
zijn leidraad voor het verder 
ontwikkelen van activiteiten. 

• Er is voorlichting op 2 scholen in SWF 
(aan leerlingen en leraren) over jonge 
mantelzorgers. 

• Deelname PO(J)M provinciaal overleg 

(jonge) mantelzorgers. 

• Er zijn (verwen)activiteiten voor 
mantelzorgers, een pr-campagne in de 
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week van de mantelzorg en er is een 
attentie voor de kerstperiode. 

• Promoten van en ondersteunen bij het 
spel ‘Bordje vol’. Een spel dat 
mantelzorgers helpt om overbelasting 
te voorkomen. 

• Samenwerking met het op te richten 
Odensehuis in Bolsward. Onderzoeken 
hoe het Stipepunt hierbij kan 
aansluiten. 

Vrijwilligersvacaturebank  

• Kwetsbare mensen zijn waar nodig 
actief toegeleid naar 
vrijwilligerswerk en ondersteund op 
de werkvloer.  

• Er is specifiek aandacht voor 
jongeren en vrijwilligerswerk. 

• Meer organisaties maken gebruik 
van vrijwilligersvacaturebank en zijn 
tevreden over de dienstverlening. 

• Er is een follow-up systeem voor 
check goede matches en actualiteit 
van de vacatures en ingeschreven 
vrijwilligers. 

 

         

         

 

• Er wordt onderzocht welke vorm van 
begeleiding nodig is om kwetsbare 
inwoners te ondersteunen bij het doen 
van vrijwilligerswerk. 

• In het kader van Cool-Súdwest wordt er 
extra aandacht besteed om jongeren te 
stimuleren vrijwilligerswerk te doen. 

• Er wordt een uitvoeringsplan gemaakt 
voor migranten/nieuwkomers en 
vrijwilligerswerk. 

Papierwinkel 

• Er is duidelijkheid over de reikwijdte en 
afbakening van de werkzaamheden van 
de papierwinkel. 

• Inzet Sociaal Raadsliedenvrouw als 
inhoudsdeskundige. 

• Er is een goede samenwerking en 
afstemming tussen de verschillende 
partijen vrijwillige papierhulp (o.a. 
Humanitas en UGS) en professionals 
(o.a. het Gebiedsteam en Juridisch 
loket).  

• Er is een goede samenwerking tussen 
het IDO loket van de bibliotheken en de 
papierwinkel. 

• Vragen, signalen en mogelijke lacunes in 
aanbod zijn gesignaleerd en besproken 
met relevante partijen.  

  

 

• Deelname aan het netwerk financieel 
gezond en netwerk armoede. 

• De inventarisatie van het financiële 
aanbod in SWF wordt in maart 
besproken met de verschillende 
partners om te komen tot commitment 
en helderheid bij de verschillende 
partijen over hun taak en functie.  

• Voor de spreekuren werken we toe 
naar meer duidelijkheid over 
openingstijden, meer zichtbaarheid en 
bekendheid. 

• Up to date houden van infographics 
over aanbod financiële dienstverlening 
en praktische hulp voor inwoners en 
professionals. 
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1.2 Jongerenwerk 
Bedoeling Jongerenwerk 
Het jongerenwerk focust zich op contact, begeleiding en ondersteuning aan jongeren met als doel 
dat zij gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en participeren in de samenleving. Het 
jongerenwerk heeft een signalerende rol, kent de verschillende groepen en zorgt in samenwerking 
met netwerkpartners voor passende hulp. 
 
Speerpunten jongerenwerk voor 2021 

• Coolsudwest en het lokaal preventie beleid als overkoepelende visie voor het jongerenwerk:  
een gezonde leefstijl, een positieve invulling van de vrije tijd en zinvolle relaties zijn 
uitgangspunt.  

• Activiteiten en ambulante begeleiding van individuele jongeren en jongeren in 
groepsverband  gericht op talentontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. 

• Voorlichting op scholen in samenwerking met ketenpartners (COC, VNN, GGD) over o.a. :  
LHBTI, jonge mantelzorgers, puberbrein (Ouders).  

• Inzet op het vergroten van de weerbaarheid op onderwerpen die een gezonde en veilige 
ontwikkeling bedreigen: middelengebruik, werving voor criminele activiteiten/seksuele 
uitbuiting, onveiligheid op social media, etc. 

• Het ontwikkelen van een MDT voor 60 jongeren in 2021/2022. 
 
Relevante gemeentelijke Beleidsdoelen 

• De kracht van de samenleving versterken. 

• Preventie. 

• Gebiedsgerichte aanpak. 

• De aanpak en doelen van Cool Sudwest 
 

Doelen jongerenwerk 

• Het ondersteuning bieden bij persoonlijke en/of sociale problemen; 

• Het stimuleren van talentontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid; 

• Het verminderen van middelengebruik onder jongeren;  

• Het vergroten van weerbaarheid en basisvaardigheden; 

• Het stimuleren van een gezonde leefstijl en zinvolle relaties; 

• Het verminderen van overlastsituaties; 

• Het stimuleren dat jongeren een stem krijgen en participeren in de samenleving;  

• Het ondersteunen bij het opbouwen/versterken van de sociale netwerk van jongeren; 

• Bewustwording van de bijzondere situatie van jonge mantelzorgers bij jongere zelf, de 
omgeving en het professionals als leerkrachten, jongerenwerkers en hulpverleners; 

• Het voorkomen dat problemen verergeren waardoor zwaarder vormen van hulp en 
ondersteuning nodig zijn; 

• het vinden van een toekomstperspectief (m.n. MDT). 

 
Personele inzet:  
2,7 FTE = exclusief externe financiering MDT. 
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Samenwerkingspartners      
VNN, kinderarts ziekenhuis, Politie, Handhaving, Zorg coördinatoren en Conciërges PO en VO 
scholen,  OO&V, Gebiedsteams, buurtsportcoaches, cultuurcoaches, sportverenigingen en clubs, 
Home-Start,  Humanitas, GGD, Mantelzorg.nl / jmz-PRO, De Mantelzorgnetwerken, WMO werkgroep 
mantelzorg, Antonius ziekenhuis (kinderarts B. Werreij), Huisarts Praktijk Bakker, provinciaal netwerk 
jonge mantelzorgers (POJM) dorpsbelangen. 
 

Beoogde Resultaten Concrete Acties 

Ambulant jongerenwerk 

• Jongerengroepen die op straat hangen 
zijn in beeld, problemen worden in een 
vroeg stadium gesignaleerd en opgepakt. 

• Intensivering samenwerking rondom 
(hang) jongeren met politie, handhaving 
en Jongerenwerk. 

• Er is contact met en ondersteuning aan 
de keten en caravans in het buitengebied 
van SWF. 

• In het Buitengebied zijn 2 
ontmoetingsplekken ontwikkeld voor en 
door jongeren. 

• Er is wekelijks contact met jongeren via 
scholen en jongerencentrum en via 
sociale media (whatsapp/insta etc). 

• Jongeren participeren actief in de 
samenleving: zij geven advies aan 
bestuursorganen/gemeente, organiseren 
zelf activiteiten.  

• Jongeren ontdekken hun talenten en 
groeien veilig en gezond op. 

 

  
 
 
 
          
 

 

• Wekelijkse ronde langs de 
hangplekken in de gemeente. 

• Onderhouden van contact met keten 
en caravans; zij worden gestimuleerd 
een activiteit te organiseren voor hun 
dorp/wijk. 

• Ontwikkelen tienerhonken in Koudum 
en Hindeloopen. 

• Wekelijkse ontmoeting voor en door 
de meidengroep “Girsl only” in Sneek. 

• In de gymzaal van Fultura wordt het 
tienerhonk doorontwikkeld. 

• Ondersteuning van de vrijwilligers van 
Tienerhonk Afslag 18 in Bolsward. 

• Ondersteunen  jeugdpanels in 
Koudum en Sneek. Jongeren worden 
in contact gebracht met burgemeester 
en wethouder. 

• Pauze bezoek aan alle VO scholen, 
voor contact met jongeren en 
contactpersonen van de scholen.  

• Laagdrempelige ondersteuning gericht 
op talentontwikkeling. 

• Zoeken van plekken waar jongeren 
hun taakstraf kunnen uitvoeren en 
mogelijk daarna aangehaakt kunnen 
blijven bijv. als vrijwilligers/MDT, etc. 

• Deelname JOS (Jongeren Op Straat) 
overleg en daaruit voortkomende 
activiteiten. 

• Sinds de tweede lock down een extra 
wekelijks overleg met OO&V, politie, 
handhaving en Jongerenwerk: Jeugd & 
Corona. 

Jonge Mantelzorgers 

• Er is een groeiend aantal jonge 
mantelzorgers in beeld.  

• Er ontstaat een vraaggericht en passend 
aanbod voor jonge mantelzorgers.  

 
Er worden wekelijks 
contactmomenten georganiseerd voor 
en door Jonge mantelzorgers.  

• Er worden 5 fun activiteiten 
georganiseerd.   
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• Voorlichting over jonge mantelzorgers 
wordt gegeven aan professionals en 
aan groep7/8 van de scholen. 

Werkgroep Cool  
Er is een samenhangend activiteitenaanbod 
ontwikkeld voor en met jongeren in 
samenwerking het verenigingsleven, sport- en 
cultuur coaches (project Cool Súdwest) dat 
gericht is op talentontwikkeling en 
vrijetijdsbesteding. 

• In samenwerking met de Gemeente is er 
een klussendienst opgezet voor 
jongeren. 

• Een groeiend aantal jongeren heeft een 
bijbaantje, doen werk voor de 
klussendienst en/of zetten zich in als 
vrijwilliger. 

• Ouders zijn en tonen zich betrokken bij 
hun zoon/dochter  

 

 

 

• Team Cool werkt volgens het jaarplan. 

• Onderzoek naar hoe de klussendienst 
kan worden opgezet.  

• In samenwerking met de 
vrijwilligersvacaturebank is er expliciet 
aandacht voor jongeren en 
vrijwilligerswerk.  

• Het opzetten van een 0.0 
jongerencrew waarin jongeren feesten 
leren organiseren voor jongeren. Zij 
komen een aantal keer per jaar bij 
elkaar. Het is de bedoeling om per jaar 
4 feesten te organiseren. Dit krijgt 
door corona waarschijnlijk een iets 
andere vorm. 

• Inzet van het jongerenwerk m.b.t. 
ouderavonden, activiteiten voor 
ouders en jeugd gezamenlijk.  

 

Maatschappelijke Dienst Tijd 

• Het project MDT is in 2021 ontwikkeld. 
Minimaal 10 jongeren realiseren 
persoonlijke doelen en zetten zich in 
voor een maatschappelijk doel. 

 

  

 

• MDT start in februari in het voormalig 
gebouw Ut Wykje in Lemmerweg 
Oost. Max 15 jongeren werken 3 
maanden lang , 2 dagdelen, op een 
groep aan hun persoonlijke doelen. 
Hiervoor wordt een extra 
jongerencoach aangesteld.  

 

 

1.3 Opbouwwerk en participatie 

Bedoeling:  

Het opbouwwerk ondersteunt inwoners bij de verbetering van hun woon- en leefklimaat. Gericht op 

het meedoen in de samenleving en het vergroten/versterken van de zelf- en samenredzaamheid. Het 

opbouwwerk zoekt hierin de samenwerking met ketenpartners. 

 

Speerpunten opbouwwerk voor 2021 

• Focus op het gebied IJsselmeerkust. 

• Ontwikkelen en versterken van de sociale basis in het buitengebied. 

• In samenwerking met de gemeente een nieuwe visie ontwikkelen op buurthuizen, wijkpanels 
en buurtplatformen.  
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Relevante gemeentelijke beleidsdoelen 

• De kracht van de samenleving versterken. 

• Preventie. 

• Doorontwikkeling gebiedsgericht werken. 

• Vernieuwing zorglandschap. 
 

Doelen opbouwwerk 

• Het versterken van de sociale basis in de wijk en dorp, kennen en gekend worden; 

• Het versterken van de zelf en samenredzaamheid; 

• Het signaleren, tegengaan dan wel verminderen van eenzaamheid; 

• Mensen met dementie kunnen zo lang mogelijk met een goede kwaliteit van leven 
zelfstandig in hun eigen leefomgeving blijven wonen; 

• Kinderen groeien gezond en veilig op, jonge moeders/jonge gezinnen participeren in de 
samenleving en hebben voldoende opvoedingsvaardigheden; 

• Mensen met een migratieachtergrond participeren in de samenleving; 

• Samenwerking, afstemming, signalering ontwikkelen gebiedsgericht aanpak rondom o.a. 
participatie, eenzaamheid, laaggeletterdheid, dementie, armoede; 

• Samenwerking tussen formele en informele netwerken. 
 

Personele inzet: 

3 FTE = exclusief externe financiering voor:  By jo thús, Sociaal Vitaal en Vitale Regio, toeleiding 

Nieuwkomers en vrijwilligerswerk. 

 

Samenwerkingspartners: 

Gemeente SWF, GGD, Dorpencoördinatoren, Gebiedsteam, Cliëntenraad WWB, Buurtsportcoach, 

Cultuurcoach, Stipepunten, Diaconaal Opbouwwerker, Vluchtelingenwerk, Thuiszorg ZWF, Patyna, 

Buurtzorg, De Friesland zorgverzekeraar, Casemanagers dementie thuiszorg ZWF, Huisdokters 

Synergy Súdwest Fryslân, Dorpsbelangen, Lokale vrijwillige hulpinitiatieven, Humanitas, UGS, 

Bibliotheek, ROC Friese Poort, Stichting Lezen en Schrijven, Stichting ABC, Fietsbond, de Wurkjouwer, 

Johannes Postschool, Kinderwoud, COA, Leger des Heils Wijkagent, Master Amiko,  

Baptistengemeente Sneek, Limor, Zienn, JP van den Bent, Zwemschool Splash, Alzheimer Nederland 

afd. Friesland, Generatie Thuis, OCO, Woningcorporatie Elkien en Accolade, Rabobank, Steneker 

Makelaardij, Stichting Galm, Akte 2, Brandweer,  Politie, wijkagent,  GGD-JGZ, kraamzorgorganisaties, 

scholen, kerken, kinderopvang en kunstenaars. 
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Beoogde resultaten Concrete acties  

Samenlevingsopbouw 

Gericht op het versterken van de sociale basis in 

wijk en dorp. Elkaar (leren) kennen, ontmoeting, 

zien en gezien worden. Het Ondersteunen, 

verbinden en zichtbaar maken van initiatieven en 

daarmee de kracht van de Mienskip versterken.  

 

• Maandelijkse column ‘Súdwest op syn 

best!’ 

• Twee keer per jaar een artikel in Groot 

Sneek over Opbouwwerk projecten 

 

Sneek 

 

Nieuwe Buren  

Samen met ketenpartners worden rondom 

pipowagen en/of koffiekar op verschillende 

plekken in een aandachtswijken (ontmoetings-

)activiteiten georganiseerd voor en door 

buurtbewoners. 

• Minimaal in 2 aandachtswijken inzet 

Nieuwe Buren. 

• Bewoners van de wijk kennen elkaar. 

• Bewoners in de wijk trekken meer met 

elkaar op en helpen elkaar. 

• Bewoners maken meer gebruik van 

voorzieningen en er is meer vertrouwen 

in de hulpverlening. 

• Professionals kennen de wijk en haar 

bewoners. Kennen sleutelfiguren, 

signaleren kansen en problemen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In Lemmerweg West blijft Nieuwe Buren 

actief met het ondersteunen van 

inwoners om hun ideeën te realiseren.  

• Onderzoek of de Inzet Nieuwe Buren in 

Lemmerweg Oost en ’t Eiland aansluit bij 

de behoefte van de bewoners.  

• In Lemmerweg Oost: bewoners zoeken 

die zich op projectmatige wijze willen 

inzetten voor de wijk. (Wijkplatform 2.0.) 

• Op ’t Eiland: leren kennen van de 

bewoners, hen ondersteunen bij de 

veranderingen die er aan komen. Naast 

de formele brieven van Gemeente en 

corporaties zoeken naar de informele 

structuur. Wat willen de mensen daar, 

waar hebben ze behoefte aan. Samen 

met bewoners de kansen voor 

herinrichting oppakken.  

Kunstig Zwerfafval: Kunst of Troep 

Het samen met de cultuurcoach en een 

kunstenaar organiseren van naschoolse 

activiteiten met en over zwerfafval. Voor kinderen 

in Lemmerweg Oost. 

 

• Een expositie van de kunstwerken. 

• Kinderen zijn trots en ouders komen 

kijken. 

• Gesprekken over afval, milieu en groen in 

de wijk. 

 

 

 

 

 

 

• In gesprek met de kinderen en hun 

ouders. Aansluiten en luisteren.  

• Het streven is een structurele activiteit in 

de wijk.  
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• minder afval in de wijk. 

 

 

• Iets tastbaars achterlaten. Zoals een 

kunstwerk of een groene route in de wijk.  

• Kinderen toeleiden naar het 

jongerenwerk.  

• Volwassenen met (hulp)vragen 

ondersteunen of de weg wijzen.  

Wijkaanpak LEO (Lemmerweg Oost) 

Aanpak opvoedingsondersteuning voor kansarme 

gezinnen 

• Vanuit de werkgroep Lemmerweg Oost is 

er een aanpak ontwikkeld voor 

opvoedingsondersteuning die aansluit bij 

de behoeften van (jonge ) gezinnen.  

• Jonge ouders in de wijk kennen en 

helpen elkaar. 

 

 

 

 

 

• Onderzoeksvraag van de werkgroep is: 

hoe kunnen wij als professionals zo vroeg 

mogelijk korte lijnen hebben met elkaar 

rond risicogezinnen. 

• Wat hebben gezinnen in deze wijk nodig 

aan opvoedingsondersteuning? 

• Onderzoeken of activiteiten voor jonge 

moeders in een behoefte voorziet: 

koffieochtenden, ouders betrekken bij 

schoolactiviteiten. 

LEO(W) in de spotlight 

Cultuurproject waarbij verschillende groepen 

bewoners van de aandachtswijken elkaar beter 

leren kennen. 

• Buurtbewoners staan positiever ten 

opzichte van elkaar. Er zijn minder 

burenruzies. 

• Buurtbewoners ontdekken hun talenten 

• Kinderen voelen zich veilig(er) op straat. 

• Buurtbewoners kunnen leuke dingen 

over de wijk opnoemen, zijn trots op de 

wijk. 

• Buurtbewoners gaan op een meer 

positieve manier met elkaar om. Meer 

vertrouwen in elkaar en in de 

hulpverlening. 

• Bewoners zetten zich in voor hun wijk. 

  

 

 

 

 

 

• Het creëren van ontmoetingsmomenten 

door middel van cultuur. 

• Het maken van contact, het creëren van 

ontmoetingen, interactie met 

wijkbewoners. 

• Bewoners maken kennis met cultuur en 

ontdekken hun talenten  

• Samen met bewoners en een artistiek 

projectleider, kunstprofessionals, 

artiesten en de professionals werkzaam 

in het sociale domein, een interactieve 

theatervoorstelling maken. 

• Ervaringen omzetten in aanbevelingen 

die meegenomen kunnen worden naar 

dorpen en wijken in de rest van onze 

gemeente. 

• Aanbevelingen delen met onze collega’s 

in het land omtrent de waarde en 

mogelijkheden van co-creatie door kunst 

en cultuur en zorg en welzijn. 
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Wijkpanels, wijkplatforms en buurthuizen 

Vraaggerichte incidentele ondersteuning 

• Wijkpanels, wijkplatforms en buurthuizen 

kunnen door de  ondersteuning van het 

opbouwwerk zelfstandig aan de slag in 

hun buurt. 

• Samen met wijkpanels, platforms en 

buurthuizen is onderzocht wat nodig is, 

waar behoeftes liggen in de wijk.   

• Wijkpanels, platforms en buurthuizen 

fungeren als verbinders tussen wijk en 

gemeente. 

 

 

 

• Op vraag ondersteuning bieden. 

• Het samen met de Gemeente (en 

betrokken inwoners) maken van een 

visie/plan of en hoe buurthuizen, 

wijkpanels enz. een functie kunnen 

vervullen in het versterken van de sociale 

basis. 

• Meedenken, signalen delen. 

Bolsward 

• Er zijn een 5 buurttafels georganiseerd in 

verschillende wijken. 

• Er zijn 2 buurtacties (bijv. ‘Bakje in de 

buurt’) georganiseerd met o.a. de 

woningbouw, wijkagent, diaconaal 

opbouwwerker en wijkverenigingen.  

• Het aantal vrijwilligersinitiatieven waarbij 

inwoners elkaar ondersteunen/helpen is 

uitgebreid. 

• Er is contact tussen formele en informele 

hulpverlening/ondersteuning en er wordt 

naar elkaar doorverwezen. 

 

 

 

• Samen met het diaconaal opbouwwerker 

en de woningbouwvereniging bedenken 

en plannen van alternatieven voor de 

Buurttafel en buurtacties i.v.m. corona.  

• Buurttafels organiseren in een aantal 

buurten waar de Buurttafel al eerder is 

geweest en in een aantal nieuwe buurten 

die ook aandacht vragen.  

• Vraaggericht ondersteunen en verbinden 

van initiatieven. 

• Meer samenwerkingspartners betrekken 

bij buurtacties. 

Buitengebied 

• Samen met betrokken inwoners, 

dorpsbelangen, huisarts, kerk, e.a.  zijn in 

de dorpen Heeg, Oudega, Woudsend, 

Wommels en Makkum stappen gezet om 

samen te komen tot een passende vorm 

van ‘burenhulp’ om de 

samenredzaamheid te versterken. 

• Het aantal vrijwilligersinitiatieven waarbij 

inwoners (dorpsbewoners) elkaar 

ondersteunen/helpen is uitgebreid.  

 

• Er vindt overleg plaats met een huisarts 

en dorpsbelang in Heeg, Woudsend en 

Oudega om te onderzoeken aan welke 

vorm van ondersteuning zij behoefte 

hebben. Ook in Wommels en Makkum 

vinden gesprekken plaats met inwoners 

over initiatieven.  

• Samen met betrokkenen onderzoeken 

welke vorm bij welke dorp past 

(werkbezoeken). 

• Er wordt vraaggerichte ondersteuning 

geboden aan initiatieven. 
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• Er is contact tussen formele en informele 

hulpverlening/ondersteuning en er wordt 

naar elkaar doorverwezen. 

 

 

• Lokale initiatieven in kaart brengen. 

 

Doelgroepgericht opbouwwerk 

Projectmatig opbouwwerk gericht op specifieke 

doelgroepen en vaak binnen specifiek 

werkgebied/regio. Ontmoeting, meedoen, 

zingeving en het voorkomen van eenzaamheid 

zijn hierbij steeds terugkomende thema’s. 

Thema’s die aansluiten bij positieve gezondheid 

en projecten waardoor zwaardere vormen van 

zorg voorkomen dan wel uitgesteld kunnen 

worden. 

 

Sociaal Raadsvrouw 

In november 2020 is het Sociaal Collectief 
versterkt met de aanstelling van een sociaal 
raadsvrouw .Zij heeft meerdere taken: 

• Inhoudelijke ondersteuning en 
deskundigheidsbevordering voor de 
vrijwilligers van de Papierwinkel en 
overige vrijwilligers op het gebied van 
financiële dienstverlening als 
Budgetmaatjes, UGS enz. 

• Sociaal/Juridische ondersteuning voor 
kwetsbare mensen binnen de gemeente. 
Hierbij kan zij bemiddelen, adviseren, 
toeleiden naar passende hulp en kan zij 
namens de inwoner optreden als 
belangenbehartiger. 

• Deelname aan het 
echtscheidingsspreekuur “Ouders 
blijven” waarbij de Sociaal Raadsvrouw 
ouders adviseert als het gaat om 
sociaal/juridische vragen. 

 

 

 
 
 
 

• Kennismaking met alle 
samenwerkingspartners en met het 
maken van een overzicht van het aanbod 
op het gebied van sociaal juridische 
dienstverlening 

• Twee keer dit jaar een training financiële 
regelingen aan de vrijwilligers van 
Papierwinkels, budgetmaatjes, UGS, 
Humanitas. 

• Deelname aan het netwerk armoede.  

• Realiseren van 4 spreekuurlocaties in 
Sneek, Bolsward, Makkum en Koudum  

Vitale Regio SWF (Koudum, Molkwerum, Warns, 

Hindeloopen, Stavoren)  

• Er zijn 5 trainingen ‘GOED omgaan met 

dementie’ georganiseerd voor inwoners, 

 

 

• Vitale Regio SWF loopt tot 1 juli 2021. 
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vrijwilligers, professionals en 

(sport)verenigingen. 

• Er is een reizend Alzheimer Café gestart.  

• Een dementievriendelijke omgeving is 

meegenomen in de gemeentelijke 

handboeken voor de inrichting van 

buitenruimte. 

• Er is een wandel- beweeggroep met 

ontmoetingsmoment opgezet voor 

mensen met dementie en hun 

mantelzorger. 

 

 

• Trainingen GOED omgaan met dementie 

in het kader van Vitale Regio SWF worden 

in mei en juni gepland.   

• Er worden (afhankelijk van de 

coronamaatregelen) maandelijks 

activiteiten georganiseerd in het kader 

van het reizend Alzheimer Café. 

• Verstrekken van relevantie informatie 

voor mensen met dementie en hun 

naasten. 

• De buitenruimte wordt bij (her)inrichting 

dementie/seniorvriendelijk ingericht. 

• Er wordt een informatiedocument 

gemaakt voor het opzetten van een 

wandel- /beweeggroep met een 

ontmoetingsmoment voor mensen met 

dementie en hun mantelzorger. 

Vervolgstappen zijn afhankelijk van 

ontwikkelingen en borging. 

Dementievriendelijk Bolsward 

• In Bolsward is een Odensehuis opgericht. 

Een laagdrempelige opvang voor mensen 

met beginnende dementie en hun 

mantelzorgers. 

• Er zijn trainingen ‘GOED omgaan met 

dementie’ georganiseerd voor inwoners, 

vrijwilligers, professionals en 

(sport)verenigingen. 

 

 

 

• Samenwerking met het op te richten 

Odensehuis in Bolsward. Onderzoeken 

hoe het Stipepunt hierbij kan aansluiten. 

• Trainingen worden ingepland.Er wordt 

(afhankelijk van de coronamaatregelen) 

maandelijks een bijeenkomst 

georganiseerd. 

• Verstrekken van relevantie informatie 

voor mensen met dementie en hun 

naasten. 

Alzheimer Café Sneek 
• Er zijn maandelijks Alzheimer Cafés 

georganiseerd.  

• Maandelijks ontvangen de bezoekers en 

andere belangstellenden een uitnodiging 

voor de bijeenkomsten van het 

Alzheimer Café. Iedere bijeenkomst is 

gekoppeld aan een thema. 

 

 

 

• In de maanden waarin er geen fysieke 

bijeenkomsten georganiseerd kunnen 

worden ontvangen bezoekers en andere 

belangstellenden een nieuwsbrief.   

• Activiteiten van het Alzheimer Café 

worden o.a. onder de aandacht gebracht 

via de website regionale afdeling van 

Alzheimer Nederland, Social media, 

Stipepunt.nl en persberichten.  
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Mijn Huis op Maat 

Informatie en advies over woningaanpassing 

IJsselmeerkust met als doel dat ouderen zo lang 

mogelijk veilig en comfortabel in hun woning 

blijven wonen. 

• Deelnemers weten welke mogelijkheden 

en voorzieningen er zijn om de woning te 

verbeteren en/of te verhuizen naar een 

andere woning. 

 

• Deelnemers hebben een persoonlijk 

woning-/ adviesrapport ontvangen met 

concrete oplossingen en een 

kostenindicatie van de woning. 

 

 

 

 

 

 

 

• Alle zelfstandig wonende 70 plussers uit 

Koudum, Molkwerum, Warns, Stavoren, 

Hindelopen en Hemelum worden 

uitgenodigd om deel te nemen aan Mijn 

Huis op Maat.  

• Start in Koudum met versturen van 100 

brieven en vragenlijsten.   

• Vervolgstappen op basis van het aantal 

reacties.  

• Vrijwillige wooncoaches bespreken 

resultaten vragenlijst met deelnemers. 

• Waar mogelijk huisbezoeken uitvoeren 

door de wooncoaches. 

By jo út en thús: samen tegen eenzaamheid in 
Bolsward en Makkum 

• Er zijn 2 netwerken ‘samen tegen 

eenzaamheid’ ontwikkeld 

(Makkum/Bolsward) waarin met 

ketenpartners een aanpak is ontwikkeld. 

• Er zijn 200 huisbezoeken afgelegd bij 75 

plussers. 

• Professionals en vrijwilligers zijn getraind 

in het signaleren van eenzaamheid. 

 

 

 

• Aanstelling projectleider. 

• Organiseren mini symposium. 

• Oprichten van 2 netwerken. 

• Werven en trainen van vrijwilligers.  

• Uitvoeren huisbezoeken door 

vrijwilligers. 

• Oppakken van vragen en wensen van 

ouderen. 

• Monitoren en delen van de resultaten. 

Sociaal Vitaal Súdwest Fryslân  
Project gericht op de positieve gezondheid van 
ouderen in Bolsward 

• Voor ouderen die gebruik maken van de 

thuiszorg is een duurzame aanpak, 

Sociaal Vitaal, ontwikkeld en uitgevoerd.  

• Deelnemers beschikken over meer kennis 

en inzicht en hebben 

gezondheidsvaardigheden ontwikkeld 

voor een (positieve) gezonde leefstijl. 

 

 

 

 

• Werven en ondersteunen van vrijwilligers 

die inwoners via huis aan  huis 

benadering bezoeken en vrijwilligers die 

fit testen uitvoeren. 

• Het organiseren van 

gezondheidsvoorlichtingen i.s.m. 

beweegcoaches. 

• Evaluatie en plannen vervolg. 
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Project Up 

Ouderen spreken elkaar over onderwerpen rond 

zingeving 

• Er zijn 5 vrijwilligers getraind in de Up 

methode 

• Er zijn 3 bijeenkomsten waarbij een Up 

vrijwilliger aansluit als gespreksleider. 

 

  

 

 

 

• UP! Aan de lijn, start in februari.  

• Het organiseren van UP! 

groepsgesprekken tussen ouderen via de 

telefoon over thema’s die voor ouderen 

van waarde zijn.  

• Iedere 2 maanden worden er (intervisie) 

bijeenkomsten voor de UP! 

gesprekleiders georganiseerd. 

Netwerkcoach 

• 4 medewerkers zijn getraind als 

(trainer)netwerkcoach. 

  

  

 

• Onderzoeken hoe we vrijwillige 

netwerkcoaches in willen en kunnen 

zetten. Bijv. binnen het project 

eenzaamheid en/of in de verbinding met 

de gebiedsteams. 

Ouderenwerk 

• Ouderenbonden en activiteitengroepen 

voor en door ouderen zijn vraaggericht 

en naar tevredenheid ondersteund. 

  

  

 

• Begeleiden overleg samenwerkende 

ouderenbonden.  

• Ondersteuning (gemeentebrede) 

activiteitengroepen voor en door 

ouderen. 

Vrouwencentrum Full House 

Activiteitencentrum voor vrouwen (met een 

migrantenachtergrond) gericht op participeren in 

de samenleving en persoonlijke ontwikkeling. 

• Full House is een bruisend centrum waar 

vrouwen zich thuis voelen, meedoen en 

zich verder kunnen ontwikkelen. 

• Migrantenvrouwen kunnen hier werken 

aan hun taalontwikkeling en bouwen een 

netwerk op.  

• Gemeente en organisaties zijn goed op 

de hoogte van het doel en de activiteiten 

van het centrum. 

• Studenten zijn ingezet als maatjes en de 

uitvoering van activiteiten voor kinderen. 

 

 

 

 

• In samenwerking met de Gemeente 

onderzoeken hoe er nog beter gebruik 

gemaakt kan worden van het 

Vrouwencentrum. Of Full House een plek 

kan zijn van waaruit de 

ervaringsdeskundigen of sleutelfiguren 

kunnen werken.  

• Het geven van voorlichting over de 

activiteiten van Full House aan 

organisaties, gebiedsteam en Gemeente 

(beleid).  

• Samenwerking met de studenten van 

ROC Friese Poort (PLAK) 
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• De samenwerking met gebiedsteam 

Ondertussengroep (OTW), 

vluchtelingenwerk en COA is 

geïntensiveerd. 

• Er is specifiek aandacht voor 

migranten/nieuwkomers en 

vrijwilligerswerk. Er zijn voldoende 

vrijwilligersvacatures beschikbaar waarbij 

geen hoog taalniveau vereist is.  

  

  
  

• In samenwerking met de GGD 

onderzoeken of we informatie- en 

bewustwordingsbijeenkomsten kunnen 

organiseren over thema’s als seksualiteit 

en liefde, Eerwraak, Vrouwelijke Genitale 

Verminking (VGV).  

• Het organiseren van een vraaggericht 

activiteiten aanbod met o.a. 

Nederlandse les, zwemles, beweeggroep, 

fietsles, naaigroep, lunch café, 

vrouwenfeest. 

• Er wordt contact gezocht met 

organisaties om te inventariseren of zij 

vrijwilligerswerk kunnen bieden voor 

migranten/nieuwkomers.  

• Er wordt onderzocht hoe 

migrantenvrouwen uit het buitengebied 

van SWF gebruik kunnen maken van het 

aanbod van Full House. 

Jong en Mama 

Gericht op opvoedingsvaardigheden van jonge 

moeders   

• Het netwerk van de jonge moeders is 

uitgebreid.  

• Jonge moeders zijn ondersteund bij hun 

vragen over opvoeden en opgroeien van 

hun kind. 

• Gebiedsteam, scholen, 

kraamzorgorganisaties e.d. zijn goed op 

de hoogte van Jong en Mama en wijzen 

indien nodig door. 

 

           

 

 

 

• Inzet aandacht functionaris: Nu niet 

Zwanger; voorlichting en ondersteuning 

bij het maken van keuzes over 

zwangerschap.  

• Wekelijkse bijeenkomst van gemiddeld 8 

vrouwen. 

• Samen met de GGD worden 

themabijeenkomsten over opvoeding 

georganiseerd.  

 

Netwerken 

De afgelopen jaren heeft Sociaal Collectief samen 

met een scala van samenwerkingspartners 

nieuwe netwerken opgezet of zijn we aangehaakt 

bij bestaande netwerken. In bijlage 2 een 

overzicht.  
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.  
 

 
 
 
 
  

Resultaat: 

• Er zijn op structurele basis 

netwerkoverleggen georganiseerd 

rondom de thema’s participatie, 

laaggeletterdheid en armoede. Er is 

een goede afstemming, er worden 

knelpunten gesignaleerd en er zijn zo 

nodig nieuwe activiteiten en 

projecten ontwikkeld.  

• Binnen het netwerk Sociaal Domein 

in Makkum, Koudum en IJlst is 

onderzocht of en hoe er extra inzet 

nodig is binnen de dorpen om de 

samenredzaamheid te 

versterken/vergemakkelijken.  

• Intensivering samenwerking met o.a. 

gebiedsteams en zorgaanbieders: 

t.b.v. het op- en afschalen van 

vrijwillig en/of professioneel aanbod. 

• Samen met de Gemeente en 

netwerkpartners is onderzocht wat 

er nodig is om te komen tot een 

sociale infrastructuur in  

Súdwest-Fryslân. Met het oog op 

preventie, kracht van de samenleving 

en/of vernieuwing van het 

zorglandschap.  

• Een eenduidige aanpak 

laaggeletterdheid. 

 

 

• Activeren van contacten met deelnemers 

van de netwerken (door corona zijn er 

netwerken deels on hold gezet). 

• Onderzoek of de twee netwerken 

Armoede samengevoegd kunnen worden. 

• Signaleringsmodel ontwikkelen: waar 

gaan de signalen van de netwerken naar 

toe en wat gebeurt ermee. 

• Verkennen intensievere samenwerking 

op het gebied van : (gezamenlijke) 

deskundigheidsbevordering, nieuw te 

ontwikkelen aanbod, vragen vanuit de 

doelgroep, enz. 

• SoCo sluit aan bij de werkgroepen die de 

aanbesteding 2e lijn WMO voorbereiden 

en uitvoeren en werkt actief mee aan het 

ontwikkelen van de samenwerking en het 

maken van afspraken over op- en 

afschaling. 

• Er wordt uitvoering gegeven aan het 

uitvoeringsplan laaggeletterdheid. 

• Evaluatie binnen de verschillende 

netwerken over o.a. resultaten, 

doelmatigheid en eventuele overlap. 
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Bijlage 1 

Overzicht netwerken SWF 
 

30-3-2021 

Naam netwerk en 

gebied 

Doelstelling Trekker / Voorzitter Afvaardiging Gemeente en deelnemers Frequentie 

Netwerk mantelzorg 

Sneek 

Samenwerking, 

afstemming, signalering, 

activiteiten en ontwikkeling 

aanpak 

Gerbrig Fekken, Esther 

Veenstra Gemeente 

SWF 

 

Gerbrig Fekken, Esther Veenstra ,WMO 

adviesraad, 

SoCo, Thuiszorg ZWF, gebiedsteam, 

Patyna, ouderenbonden, vrijwilligers, lokale 

deelnemers  

1 x per 2 maanden 

Netwerk Mantelzorg 

Bolsward 

idem idem idem idem 

Netwerk Mantelzorg 

Sneek e.o. 

idem idem idem  idem 

Netwerk mantelzorg 

IJsselmeerkust 

idem idem idem  idem 

Werkgroep 

Mantelzorg WMO 

adviesraad 

Werkgroep gekoppeld aan 

de WMO adviesraad. Doel: 

belangenbehartiging 

mantelzorgers 

Arjen Kuiper, WMO 

adviesraad 

WMO adviesraad leden, Gerbrig Fekken,  

Esther Veenstra, SoCo 

idem 
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Sneek Doelstelling Trekker Afvaardiging Gemeente en deelnemers Frequentie 

Regiegroep Sneek Samenwerking, signaleren, 

ontwikkelen integrale 

aanpak op thema’s 

Hennie Westra 

Gemeente SWF 

Hennie Westra, WMO adviesraad, wijk/dorp 

coördinator, gebiedsteam, Humanitas, 

Cliëntenraad, GGD, SoCo, UGS, 

gebiedsregisseurs, Buurtsportcoach 

3X per jaar 

Netwerk laag 

geletterdheid 

Ontwikkelen aanpak 

laaggeletterdheid 

Annelies Nijboer Gemeente SWF: Annelies Nijboer, 

Bibliotheek, St Lezen en schrijven, ROC’s , 

SoCo 

3X per jaar 

Netwerk armoede Signalering, samenwerking, 

preventieve aanpak 

Mirjam Krop SoCo  Gemeente SWF: Gerbrig Fekken, UGS, 

SoCo/sociaal raadsliedenvrouw, Humanitas, 

kerken, GT, GGD, Cliëntenraad , St Leergeld 

2X per jaar 

Wordt 

samengevoegd met 

netwerk Bward 

Netwerk Participatie Signalering, samenwerking, 

preventieve aanpak 

Barbara Wijbenga SoCo Gemeente SWF: Tineke Rodenhuis , 

SoCo/sociaal raadsliedenvrouw, 

Buurtsportcoaches, Wurkjouwer, 

gebiedsteam, Leger des Heils, 

Woningcorporaties Elkien en Accolade, 

Vluchtelingenwerk, Diaconaal Opbouwwerk, 

UGS, Cliëntenraad  

2 X per jaar 

Overleg 

nieuwkomers 

Signalering, samenwerking, 

preventieve aanpak 

Tineke Rodenhuis 

Gemeente SWF 

Tineke Rodenhuis, beleid Gem SWF, AZC, 

SoCo, ROC’s, Vluchtelingenwerk 

3 X per jaar  

Netwerklunch Sneek Vrijwilligers en 

professionals ontmoeten 

elkaar. Doel: betere 

samenwerking 

Barbara Wijbenga  SoCo 

Hennie Westra 

Gemeente SWF  

Hennie Westra 

Vrijwilligers en professionals (wijk/dorp 

coördinatoren, gebiedsregisseurs, 

buurtsportcoaches, SoCo, politie, 

Woningcorporaties Elkien en Accolade, UGS, 

2 X per jaar  
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Cliëntenraad, Huurdersvereniging, 

gebiedsteam 

Projectgroep Nieuwe 

Buren 

Bevorderen participatie 

inwoners Lemmerweg 

West 

Mirjam Krop SoCo  

Luuk van der Wal 

Accolade 

Sjoukje Luursema,  dorp/wijk coördinator, 

GGD, Accolade, Elkien, , SoCo, gebiedsteam, 

Buurtsportcoaches, Bibliotheek, Cultuurcoach. 

1X per maand 

Werkgroep 

relatie/ouderschaps

punt  

Preventieve aanpak 

realiseren om 

vechtscheidingen te 

voorkomen. Middel: 

echtscheidingspreekuur/ 

opvoedpunt 

Myrthe Sijtsma GGD Tjits Roele , Dieuwke Schotanus, SoCo/sociaal 

raadsliedenvrouw, GGD, GT 

1X per 2 maanden 

Giest Mei overleg Mensen die eenzaam zijn 

worden gestimuleerd om 

gebruik te maken van het 

aanbod rond ontmoeting 

en cultuur  

Cultuur/Akte 2 

 

Annemarie van der Reijden; Cultuurcoach,  

Bibliotheek, SoCo  

2X per jaar 

Thomas van Aquino 

school 

Vroegtijdige signalering 

problematiek bij kinderen 

en preventief aanbod 

ontwikkelen 

Thomas van Aquino 

school 

Thomas van Aquino school, buurtsportcoach, 

SoCo, gebiedsteam, GGD en kinderopvang, 

gemeente, Ingrid Burrie (OOV) 

4X per jaar 

Breed platform 
overleg in de 
aandachtswijken van 
Sneek 
 
 

Samenwerking en 

signalering, versterken 

leefbaarheid in de wijk  

Barbara Wijbenga en 

Mirjam Krop, SoCo 

Vaste deelnemers : SoCo, Politie, 

Wijkplatform,  Gemeente SWF, dorp- en wijk 

coördinatoren, buurtsportcoach, Thuiszorg 

ZWF, woningcorporatie, scholen en 

organisaties uit de wijk, zoals zorginstellingen, 

kerk 

4X per jaar 
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Bolsward Doelstelling Trekker Afvaardiging Gemeente en deelnemers Frequentie 

Regiegroep Bolsward Samenwerking, signaleren, 

ontwikkelen integrale 

aanpak op thema’s 

Hennie Westra, 

Gemeente SWF 

Margriet Groenveld, 

SoCo 

Hennie Westra, gebiedsteam, Stipepunt, 

SoCo, GGD, Vluchtelingenwerk, dorp/wijk 

coördinator, cliëntenraad, kerk, 

buurtsportcoacah  

4 X per jaar 

Kerngroep Project 

Ouderen en 

eenzaamheid 

Kerngroep aanpak 

eenzaamheid  

‘By jo út en thús  

Projectleider Trees 

Flapper, SoCo 

Gerbrig Fekken, Karin de Ruijscher GGD, SoCo 

 

1X per maand 

Netwerk armoede Samenwerking, 

afstemming, signalering, 

activiteiten en ontwikkeling 

aanpak 

Margriet Groenveld, 

SoCo 

Gerbrig Fekken,  Soco/sociaal raadsvrouw, 

Cliëntenraad, gebiedsteam, UGS, 

Budgetmaatjes, Gebiedsteam 

2 X per jaar 

Wordt 

samengevoegd met 

netwerk Sneek 

Netwerk participatie Samenwerking, 

afstemming, signalering, 

activiteiten en ontwikkeling 

aanpak 

SoCo Tineke Rodenhuis gebiedsteam, Stipepunt, 

SoCo,  GGD, Vluchtelingenwerk, dorp/wijk 

coördinator, cliëntenraad, kerk, Elkien, 

buurtsportcoach  

2X per jaar 

Netwerklunch 
 

Vrijwilligers en 

professionals ontmoeten 

elkaar. Doel: betere 

samenwerking 

Margriet Groenveld, 

SoCo 

Hennie Westra gebiedsteam, SoCo, 

Buurtsportcoaches, dorp/wijk coördinatoren 

en  

vrijwilligers/inwoners. 

2 X per jaar 

Overleg 

Ouderenbonden 

OSO 

Contact en samenwerking 

Onderlinge 

Samenwerkende 

ouderenbonden 

Ouderenbonden 

Margriet Groenveld  

Ouderenbonden en SoCO 4 X per jaar 

Werkgroep 

dementievriendelijk 

Bolsward 

aanpak preventie en 

participatie mensen met 

dementie 

Gerda Breeuwsma, 

inwoner Bward 

Patyna, Gerda Breeuwsma inwoner Bolsward, 

SoCo , Thuiszorg SWF, Erik Kooistra en 

Alzheimer Fryslan 

1x per 2 maanden 
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Buitengebied Doelstelling Trekker Afvaardiging Gemeente en deelnemers Frequentie 

Sociaal Domein 

Makkum e.o. 

Samenwerking, 

afstemming en 

ontwikkeling Stipepunt  

Sabine Mozes, SoCo Gerbrig Fekken, kerkelijk opbouwwerk, 

gebiedsteam, SoCo, MAD, Greet Stulp  Primair 

Onderwijs.  

1 X per 3 maanden 

Overleg Sociaal 

Domein Koudum e.o. 

Signalering, samenwerking, 

afstemming en 

ontwikkeling, 

aanbod/activiteiten voor 

het gebied 

Gerda Muller, SoCo Gerbrig Fekken, gebiedsteam, kerkelijk 

opbouwwerk, Patyna , buurtsportcoach, SoCo, 

dorpen coördinator, Stipepunt, 

Vluchtelingenwerk 

3X per jaar 

Projectgroep en 

Werkgroepen Vitale 

Regio  

Dementievriendelijke 

regio; mensen met 

dementie participeren in 

de samenleving 

Francis Koornstra i.s.m. 

de GGD en De Friesland 

Zorgverzekeraar 

Gerda Muller, Soco, 

projectleider  

SoCo, Thuiszorg, ZWF, gebiedsteam, Patyna 

projectleider Gemeente, buurtsportcoach, 

dorpen coördinator, casemanager dementie, 

vertegenwoordiger van de Húsdokters 

Synergy SWF, Alzheimer Nederland Afdeling 

Friesland 

1X per 2 maanden  

Korte lijnen overleg 

oud Littenseradiel 

Op termijn integreren in 

bestaande netwerken 

Hennie Westra, 

Gemeente SWF 

Margriet Jukema, SoCo 

Hennie Westra, GGD, Dorpsbelangen, kerken, 

dorpen coördinator, SOCO 

2X per jaar  

SWF breed Doelstelling Trekker Afvaardiging Gemeente en deelnemers Frequentie 

Netwerk jeugd Samenwerking, signalering, 

themagericht op 

kennisontwikkeling 

Monique Siemonsma, 

Gemeente SWF 

Gebiedsteam, Politie, Veiligheid, Handhaving, 

leerplicht, onderwijs, SoCo jongerenwerk , 

GGD, BSC, WMO adviesraad jeugd 

2X per jaar  

Financieel gezond  Schuldpreventie, boost om 

schuldenproblematiek op 

de kaart te zetten 

Gerbrig Fekken, 

Gemeente SWF, Anna 

Schotanus 

Gemeente SWF, ondernemers, Rabobank, 

SoCo, Stipepunten, UGS, St. leergeld 

2X per jaar  
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JOS overleg Samenwerking rond 

(risico)jongeren op straat 

Monique Siemonsma , 

Ingrid Burrie, 

Gemeente SWF 

SoCo jongerenwerk, politie, handhaving, 

onderwijs, gebiedsteam, VNN, GGD. 

1 X per maand 

Seniorenplatform Afstemmingsoverleg met 

alle ouderenbonden in 

Gemeente SWF 

Tilly Berkenbosch, 

wethouder Gea 

Wielinga, Gemeente 

SWF 

Alle ouderenbonden: Tilly coördinatie, SoCo 

informeert en kan ondersteunen 

2X per jaar 

Provinciaal Overleg 

(jonge) 

mantelzorgers 

Samenwerking voor groter 

provinciale impact voor de 

doelgroep (jonge) 

mantelzorgers 

Doortje Adema SoCo Gemeentelijke steunpunten mantelzorg 4X per jaar 

Provinciaal Overleg 

Vrijwilligerscentrales  

kennisdelen en indien 

nodig krachten bundelen 

Mirjam Beuker SoCo Welzijnsorganisaties met 

vrijwilligersvacaturebanken binnen de 

provincie Friesland  

4X per jaar 
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Bijlage 2  
 

Verdeling formatie team Sociaal Collectief in 2021 
 
 

Gebied  functie/taken inzet uren p/w fte 

 Jongerenwerk    

Sneek Ambulant jongerenwerk (hanggroepen, indiv. 
beg) 

28  

 Locatie gebonden JW (Fultura/ meidengroep) en 
activiteiten 

14  

 Aanpak Cool Sudwest 6  

 Jonge mantelzorgers  2  

 totaal 50  

Bolsward e.o. Ambulant jongerenwerk 12  

 locatie gebonden (Afslag 8) en activiteiten 8  

 Contact keten/caravans  2  

 Cool Sudwest 4  

 totaal  26  

Buitengebied Ambulant jongerenwerk 12  

 Contact keten/caravans 2  

 Ontwikkeling jeugdhonken 2  

 Cool sudwest 4  

 totaal  20  

 Totaal Jongerenwerk gemeente SWF 96 uur 2,7 fte 

 Opbouwwerk   

Sneek Samenlevingsopbouw; Wijkgericht opbouwwerk 22  

 Ondersteuning wijkplatforms, buurthuizen 12  

 Participatie, vrouwencentrum, jonge moeders 24  

 Coördinatie Alzheimer café  2  

 Coördinatie netwerken 2  

 totaal 62  

Bolsward e.o. Samenlevingsopbouw: Participatie/ buurttafels 
/dorpen  

14  

 Ouderenwerk/ aanpak eenzaamheid by jo thus 8  

 Coördinatie Netwerken  2  

 totaal 24  

Buitengebied Samenlevingsopbouw ; Inzet op 
vragen/initiatieven van bewoners 

10  

 Mijn Huis op Maat 2  

 Ouderenwerk/aanpak eenzaamheid/prev 
huisbezoeken 

8  

 Coördinatie netwerken 2  

 totaal 22  

 Totaal Opbouwwerk gemeente SWF 106 uur 3 fte 

 Stipepunten   

 Algemene Coördinatie en kwaliteitsontwikkeling 24  

Sneek Mantelzorg 6  

 Vrijwilligersvacaturebank  2  

 Papierwinkel  2  
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 totaal 10  

Bolsward Mantelzorg 6  

 Vrijwilligers vacaturebank 2  

 Papierwinkel 2  

 totaal 10  

Buitengebied Mantelzorg 6  

 vrijwilligers vacaturebank 2  

 Papierwinkel Koudum en Makkum 4  

 totaal 12  

 Totaal Stipepunten  56 uur   1,5 fte 

 
 

 Totaal inzet formatie  uur p/w formatie 

Sneek Jongerenwerk  50  

 Opbouwwerk 62  

 Stipepunten 10  

 totaal 122 3,3 

Bolsward Jongerenwerk 26  

 Opbouwwerk  24  

 Stipepunten 10  

 totaal 60 1,6 

Buitengebied Jongerenwerk 20  

 Opbouwwerk 22  

 2 stipepunten 12  

 totaal 64 1,8 

SFW breed Coördinatie , kwaliteit en uitbreiding 
Stipepunten  

24 0.7 

    

 Totaal gemeente SWF 268  7,4 fte  

 
 
Tijdelijke projecten met extra financiering  
 

Naam project  Financiering  Looptijd  Gebied  Formatie  

MDT voor jongeren van 14 
tot 27 jaar  

Zon MW Tot en met dec 
2022 

SWF breed 18 uur 

By jo thus en ut: samen 
tegen eenzaamheid  

Zon MW Tot 1 juli 2022 Omstreken 
Bolsward en 
makkum 

14 uur 

Sociaal Vitaal; project van 
Sport Fryslan 

ZonmW 31 december 
2021 

Bolsward  2 uur 

Vitale regio; 
projectleiderschap 

Gemeente SWF, 
de Friesland  

1 juli 2021 Koudum e.o. 8 uur  

In ontwikkeling      

Coördinatie toeleiding 
nieuwkomers naar 
vrijwilligerswerk 

i.s.m. COA; 
financiering 
landelijk  

Tot en met 
december 2021 

SWF breed 8 uur  

   Totaal  50 uur  

    1,4 fte 
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Bijlage 3 
 

Begroting 2021 

 
Toelichting  

Naast de reguliere bijdrage van de Gemeente, zijn er in 2020 een aantal extra projecten opgestart, 
waaronder de Vitale regio en de doorontwikkeling van de Stipepunten. Uitbreiding van 
werkzaamheden zorgt tevens voor extra personeelslasten. In 2020 is Sociaal Collectief gegroeid naar 
8,9 fte. De personele lasten zijn daardoor gestegen met circa € 80.000. 
Als gevolg van de Coronapandemie zijn in 2020 veel (fysieke) activiteiten uitgevallen. Daardoor zijn er 
minder uitgaven gedaan voor organisatie en activiteiten. Een en ander resulteert in een positief 
resultaat voor 2021 van € 96.703. In overleg met de Raad van Toezicht is besloten een deel van dit 
overschot voor 2021 in te zetten voor de doorontwikkeling van de organisatie. Aandachtspunten zijn 
hierbij het uitwerken van (visie)beleid, opzetten van een P&C-cyclus en ontwikkeling van HRM 
(beleid). 
 
 
 

 
 

 

Staat van baten en lasten  Begroting 2020 
 

Begroting 2021 

       

  €  € 

Baten      

Bijdrage gemeente Súdwest-Fryslân  €           831.700    €             831.700  

Stipepunten  €                     -    €              56.000  

Cool Súdwest (v/h Poort 20)  €                     -    €              20.000  

Sociale raadslieden  €                     -    €              57.000  

Vitale Regio (reguliere deel)  €                     -    €                5.740  

Vitale Regio (restant 2020)+ q2  €                     -    €                9.088  

MDT  €                     -    €              31.310  

Overige bijdragen  €             29.394    €                       -  

Aanpak eenzaamheid (ZonMW)  €                     -    €              36.630  

Stimuleringsfonds Mantelzorg (doorgesch)  €                     -    €              13.000  

Mutatie reserve  €                     -    €              96.703  

Som der baten  €         861.094    €        1.157.171  

       

Lasten                                                              

Personeelslasten      

Brutolonen en -salarissen €                573.000    €                 593.000  

Sociale lasten werkgever  €                             -    €                    52.000  

Werkgeversdeel PFZW  €                             -    €                 102.000  

Reiskosten  €                  20.000    €                    20.000  

Diversen WKR (via salaris)  €                       100    €                         500  

Deskundigheidsbevordering/re-integratie  €                  10.000    €                    25.000  
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verzuim\verzekering  €                            -    €                    21.000  

Arbodiensten  €                    4.000    €                      3.000  

Uitkeringen verzuim  €                             -    €                               -  

Overig (o.a. bhv)  €                    1.400    €                      2.700  

Teambudget (WKR)  €                    1.500    €                      1.500  

Ontslaguitkeringen  €                             -    €                    10.000  

Diensten derden voor beleid, P&O, financiën  €                  10.000    €                    96.703  

Totale kosten personeel  €           620.000    €           927.403  

       

Organisatiekosten      

Overig  €              3.500    €                1.500  

Abonnementen  €              2.500    €                2.500  

Communicatie  €             20.000    €              15.000  

Facilitair  €              3.500    €                7.500  

Staat van baten en lasten  Begroting 2020  Begroting 2021 

Financiële diensten   €             22.040    €              17.500  

Huren  €             15.600    €              15.600  

ICT  €             22.600    €              10.000  

Verzekeringen  €              2.000    €                3.500  

Werving personeel  €              2.500    €                1.500  

Vacatiegelden RvT  €              2.700    €                3.400  

Afschrijvingen activa  €             10.000    €                       -  

Totale kosten organisatie  €         106.940    €             78.000  

       

Activiteiten/Vrijwilligers      

Reiskosten  €              3.000    €                   500  

Deskundigheidsbevordering  €             10.000    €                5.000  

Overig  €              1.000    €                       -  

Abonnementen  €                     -    €                       -  

Huisvesting (huren, energie, water)  €              9.800    €              25.000  

Cool Súdwest (v/h Poort 20)  €                     -    €              20.000  

Jongerenwerk  €             10.000    €              10.000  

Stipepunten  €             10.000    €                1.500  

Full House  €              3.000    €                2.000  

Jong & Mama  €              1.000    €                2.000  

Graag Gedaan!  €                     -    €                   250  

Vrijwilligers Attenties  €              3.000    €                5.000  

Mantelzorgactiviteiten  €             35.000    €              40.000  

Nieuwe Buren  €                     -    €                4.000  

By jo thús en út (Zon Mw)  €                     -    €              10.000  

Mijn Huis Op Maat  €             10.000    €                1.000  
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Buurtcafé Sneek  €                     -    €                2.000  

Opbouwwerk  €                     -    €                5.000  

Vitale Regio  €                     -    €                3.000  

Stimuleringsfonds Mantelzorg (doorgesch)  €                     -    €              13.000  

In je Uppie  €                     -    €                1.000  

MDT  €                     -    €                1.500  

       

Totale kosten activiteiten  €           95.800    €           151.750  

       

Som der lasten  €         822.740    €        1.157.153  

       

Saldo   €           38.354    €                    18  
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