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I Inleiding 
 
Dit is het strategisch beleidsplan van Welzijn MensenWerk (verder ook te noemen WMW) en 
loopt van 2015 tot en met 2018. Er zijn veel ontwikkelingen in de samenleving. WMW heeft 
gekozen om Welzijn Nieuwe Stijl in te voeren en wil op die manier betrokken zijn bij de vier 
decentralisaties: van AWBZ naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de 
Participatiewet, de wet op de Jeugdzorg en Passend Onderwijs. 
 
In 2012 heeft WMW haar huidige missie en visie vastgesteld en is er toegewerkt naar een 
passende strategie. Met dit strategisch beleidsplan geven we antwoord op de vraag hoe we 
onze missie en visie vormgeven in ons dagelijks werk.  

Leeswijzer 
In dit hoofdstuk leest u de inleiding van ons strategisch plan 2015 – 2018. Daarna volgt 
hoofdstuk II met daarin een omschrijving van de organisatiestructuur. In hoofdstuk III worden 
de missie en visie beschreven. Vervolgens laat hoofdstuk IV zien hoe deze missie en visie 
vertaald zijn in thema’s. Hoofdstuk V geeft de vier speerpunten weer die worden ingezet om 
inhoud te geven aan de missie, visie en de thema’s. Tot slot vindt u in de bijlagen een 
terugblik van 2008-2012 en van 2012 tot nu.   
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II  Wie zijn wij 
 
WMW is een brede welzijnsorganisatie in Meppel en Westerveld. Er werken medio 
september 2014 65 mensen (43.23 FTE) en ongeveer 200 vrijwilligers. Wij zijn uitvoerder 
van diensten, deskundige binnen het werkveld en adviseur voor opdrachtgevers. Dit doen 
wij vanuit de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl binnen gebiedsteams en samen met 
vrijwilligers.  

Welzijn Nieuwe Stijl 
Er zijn drie grote decentralisaties: AWBZ / Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg en 
ontwikkelingen omtrent passend onderwijs. De uitgangspunten zijn dat de zelfredzaamheid 
van burgers wordt behouden of vergroot, dat eigen verantwoordelijkheid wordt genomen en 
dat we toewerken naar een ‘participatiesamenleving’: iedereen doet mee. Welzijn 
MensenWerk wil de sociale samenhang in de samenleving vergroten. Wij spelen hierop in 
door te werken volgens Welzijn Nieuwe Stijl. Daarmee werken we vraaggericht op basis van 
de behoeften van de bewoners, nemen we eigen kracht van de bewoners als uitgangspunt 
en gaan wij er direct op af. Er wordt eveneens gebruik gemaakt van informele netwerken en 
vrijwilligers. WMW organiseert samen met bewoners algemene voorzieningen op buurt- en 
dorpsniveau. We werken samen en stemmen af met partners in het sociale domein. 
Daarnaast laten we regelmatig resultaten en effecten zien en geven we sociaal werkers de 
ruimte.  

Gebiedsteams 
In gebiedsteams zijn alle vakgroepen van Welzijn MensenWerk vertegenwoordigd. 
Jongerenwerk, ouderenwerk, opbouwwerk en (school)maatschappelijk werk vormen per 
gebied een team. Sociaal werkers van een team hebben zoveel mogelijk een werkplek op 
een herkenbaar punt in de wijk/het dorp, bijvoorbeeld in een wijkcentrum of dorpshuis. Van 
daaruit kunnen zij makkelijk de wijk in en is er de mogelijkheid voor bewoners en 
netwerkpartners om vragen te stellen. Samen wordt bekeken hoe de bewoner een antwoord 
vindt op zijn vraag, eventueel met (kortdurende) ondersteuning van de sociaal werker. 
Vragen van complexere aard  worden besproken met de netwerkpartners. Hier wordt de 
verbinding gezocht om gezamenlijk met netwerkpartners en met de bewoner een oplossing 
te vinden of om leefbaarheidsvraagstukken op te pakken. 
Een aantal werkers hebben gebiedsoverstijgende taken. De betreffende werkers zijn voor 
het uitvoeren van deze taken niet ingedeeld in een gebiedsteam vanwege het 
gebiedsoverstijgende aspect van hun werk. De gebiedsteams doen een beroep op de vaak 
specifieke kennis en vaardigheden van de collega’s van de gebiedsoverstijgende diensten. 
Omgekeerd zullen deze medewerkers voor het uitvoeren van hun taken een beroep doen op 
de kennis en kunde van de gebiedsteams.   

Vrijwilligers  
WMW voert diensten en activiteiten uit, veelal met ondersteuning van vrijwilligers. WMW 
vindt de inzet van deze vrijwilligers erg belangrijk. Daarom wordt er speciale aandacht 
gegeven aan de waardering voor hun werk en inzet binnen WMW. Vrijwilligers zetten zich in 
om de doelen van Welzijn MensenWerk mede te helpen verwezenlijken op basis van 
wederzijds respect.  Voor de vrijwilligers van WMW is er een vrijwilligersbeleid van 
toepassing. Een vrijwilliger van Welzijn MensenWerk:  
- handelt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van Welzijn MensenWerk; 
- ontvangen directe aansturing van Welzijn MensenWerk; 
- onderschrijft de missie en visie van Welzijn MensenWerk en werkt ondersteunend hieraan; 
- zet zich in voor de samenleving en/of mensen in een kwetsbare positie; 
- zet zich structureel in voor Welzijn MensenWerk; 
- heeft geen direct belang maar wel affiniteit met de doelgroep of problematiek; 
- is 18+. 
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Organogram 

 

Directie/bestuur 
WMW kent een eenhoofdig(e) directie/bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht. 
Leidraad bij het toezicht is de Governance Code. De directeur/bestuurder is het strategisch 
boegbeeld en zet de koers van WMW uit, participeert in diverse netwerken en 
samenwerkingsverbanden.  

Welzijn & maatschappelijke dienstverlening 
Welzijn & maatschappelijke dienstverlening is het primaire proces van Welzijn MensenWerk. 
De aansturing van Welzijn & maatschappelijke dienstverlening wordt door één manager 
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uitgevoerd en bestaat uit; cluster Meppel, cluster Westerveld en cluster overige en 
gebiedsoverstijgende diensten. 

Bedrijfsvoering  
Bedrijfsvoering is ondersteunend aan het primaire proces. De aansturing van bedrijfsvoering 
gebeurt door één manager en bestaat uit; cluster ondersteuning en cluster accommodaties.  

Management team  
Het management team bestaat uit de directeur/bestuurder, de manager welzijn & 
maatschappelijke dienstverlening en de manager bedrijfsvoering.  
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III Waar staan we voor en waar gaan we voor 
 
Geluk is een werkwoord. Het komt je niet aanwaaien, je moet er wat voor doen. Het liefst 
samen met anderen. Investeren in preventie loont: investeren in welzijn. Onze 
welzijnsdiensten dragen bij aan het geluk van bewoners.  

Missie 
Een missie definieert het bestaansrecht en de identiteit van de organisatie. De missie van 
Welzijn MensenWerk luidt:  
 

Verbetert welzijn 
“Geluk is: werken aan welzijn.”  

 

Visie 
Een visie is inspirerend, geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat de organisatie wil 
zijn. De visie van Welzijn MensenWerk is: 
 

Iedereen doet mee 
“Geluk is: je niet alleen voelen.”  
 

Dorpen en wijken leefbaar 
“Geluk is: prettig wonen in een veilige omgeving.”  
 

Vrijwilligers aan zet 
“Geluk is: je vrijwillig inzetten.”  

Bedrijfscultuur 
De bedrijfscultuur is de wijze waarop medewerkers van WMW zich intern in hun onderlinge 
relaties en extern in hun relaties met klanten en organisaties gedragen. De bedrijfscultuur 
wordt omschreven als:  

T = team 

R = resultaatgericht  

O = open  

T = toegewijd 

S = sociaal 

 
“Geluk is: trots zijn op wie je bent en wat je doet.” 
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IV Wat gaan we doen 
Om onze missie en visie vorm te geven, is er gekozen voor vijf thema’s waarin we onze 
welzijnsdiensten realiseren. Welzijn MensenWerk levert welzijnsdiensten met als doel dat 
bewoners eigen verantwoordelijkheid (kunnen) nemen om voor zichzelf te zorgen, kunnen 
meedoen in de samenleving (iedereen doet mee) en zich samen met anderen actief 
inzetten (vrijwilligers aan zet) in hun omgeving, zodat er sociale samenhang ontstaat en 
dorpen en wijken leefbaar zijn.  
 
1. Actief burgerschap: de actieve betrokkenheid van (individuele) burgers op één of 

meerdere maatschappelijke domeinen (politiek, sociaal, cultureel en economisch). 
2. Opgroeien en opvoeden: activiteiten voor en ondersteuning en begeleiding van kinderen 

en jongeren tot 23 jaar.  
3. Hulpverlening: preventie en daarnaast ondersteuning en begeleiding van mensen met 

(dreigende) problemen.  
4. Informatie en advies: ondersteuning en begeleiding bij vragen waar men in het dagelijks 

leven mee te maken krijgt. 
5. Ontmoeting: stimuleren, ondersteunen en begeleiden van activiteiten in één van onze 

dorpshuizen of andere ontmoetingsplekken in de buurt of het dorp.  
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V Wat hebben we nodig 
 
Om onze missie en visie te kunnen verwezenlijken door te werken met de genoemde 
thema’s, heeft WMW vier speerpunten vastgesteld voor de komende vier jaar.   
 

1. Kwaliteit  
 

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, sturen wij continu bij om zo goed 
mogelijk op de vraag van onze klanten in te gaan. Daarbij is het van belang dat er een juiste 
balans is tussen werknemer en werkgever in de arbeidsrelatie, wederkerigheid. Dit wordt 
vertaald in een verder te ontwikkelen personeelsbeleid. 
 
Naast de interne kwaliteit, streven wij ook naar externe kwaliteit in de vorm van 
klanttevredenheid. Dit willen we gaan monitoren, rapporteren, evalueren en daar waar nodig 
bijsturen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast kunnen we met 
deze monitoring beter inspelen op de vraag vanuit de gemeente en legitimeren in hoeverre 
onze diensten/activiteiten het beoogde doel nastreven vanuit de gemeente en vanuit WMW.  
 

2. Innovatie 
Door de veranderende samenleving, de invoering van de drie decentralisaties en de 
ontwikkelingen omtrent passend onderwijs, wil WMW onderzoeken welke nieuwe producten, 
die passen binnen de visie en thema’s, de organisatie kan ontwikkelen. Hiermee sluiten we 
aan bij het eerste speerpunt ‘kwaliteit’ waarin we een sterkere positionering van de 
organisatie beogen waarbij het vernieuwen van diensten een belangrijk onderdeel zal zijn. 
Wij willen daarmee een grotere bijdrage leveren aan de invulling van de 
participatiesamenleving, gebaseerd op goede probleemanalyses en vraagstellingen die 
welzijn verbetert. WMW zet haar expertise in bij lokale overheden, maar wil haar kennis en 
ervaring ook inzetten bij andere vraagstukken van bijvoorbeeld bedrijven, het onderwijs en 
overige maatschappelijke ondernemers. Hiervoor zullen we moeten samenwerken en 
netwerken.   

3. Samenwerken en netwerken 
Door verdere profilering van de brede deskundigheid binnen WMW, willen wij onze kennis 
delen binnen samenwerkingsverbanden en netwerken. De verwachting is dat afzonderlijke 
instituties hun langste tijd hebben gehad. Een samenhangend aanbod van verschillende 
partners en arrangementen kan hiervoor een oplossing zijn. Dit betekent dat WMW steeds 
vaker het initiatief neemt om de samenwerking aan te gaan. Wij kunnen daarbij advies 
geven op vraagstukken en beleid van organisaties en tegelijkertijd de verbinding zoeken met 
andere organisaties. Daarbij zal WMW te allen tijde haar missie en visie als uitgangspunt 
nemen.  
 

4. Planning & control  
Met de ontwikkelingen rondom de drie decentralisaties, ontwikkelingen omtrent passend 
onderwijs, bewegingen in het sociale domein en de kritische houding van de overheid is het 
belangrijk om grip op de planning & control te houden. Door de grote diversiteit van 
werkzaamheden is er winst te halen uit een integrale manier van werken. Er moeten 
duidelijke afspraken komen over wie, wat wanneer doet en op welke wijze volgens de Plan, 
Do, Check, Act methode.  

- Plan: opstellen strategisch beleidsplan (meerjarenplan) met daaronder de 
jaarplannen voor MT, de teams en de medewerkers met daarin vermeld de KSF’s 
(Kritische Succes Factoren). Aan de hand van deze jaarplannen (MT en teams) 
wordt de begroting opgesteld.  
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- Do: gedurende het jaar worden de jaarplannen uitgevoerd.  
- Check: periodieke inhoudelijke en financiële rapportages en een presentatie hiervan 

in de jaarrekening en het jaarverslag.  
- Act: als vanuit een rapportage blijkt dat doelen niet gehaald zijn, dan kan er 

bijgestuurd worden.  
 
Onderstaand figuur geeft weer op welke wijze de jaarplannen zich verhouden tot het 
strategisch beleidsplan, als onderdeel van de Plan, Do, Check, Act methode.  
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Bijlage 1 

Terugblik: 2008 - 2012  
 
Stichting Welzijn MensenWerk bestaat sinds 1 januari 2008 en is het resultaat van een fusie 
van de lokale welzijnsorganisaties in de gemeenten Meppel en Westerveld. Nadat in 2011 
door bezuinigingen de reorganisatieplannen zijn vastgesteld en in 2012 voor een groot deel 
al zijn uitgevoerd is er nu meer duidelijkheid over de financiële positie van de organisatie. In 
de afgelopen jaren heeft WMW zich ontwikkeld tot een brede welzijnsinstelling met een 
divers aanbod van diensten en activiteiten die een bijdrage leveren aan het welzijn van de 
bewoners van Meppel en Westerveld. De organisatie werkt vraaggericht, integraal en 
resultaatgericht. WMW vertaalt maatschappelijke vraagstukken in beleid, diensten en 
activiteiten. Nauwe samenwerking is er met de gemeenten en diverse organisaties en 
instellingen uit het werkgebied.    

Doel 
Welzijn Meppel Westerveld stelt zich ten doel: 

- Het activeren, ondersteunen en stimuleren van zowel individuen als groepen binnen 
de gemeenten Meppel en Westerveld; 

- Dit, om iedereen de kans te geven aan de samenleving te (blijven) deelnemen; 
- De activering is gericht op het zelfstandig functioneren en participeren van individuen 

en groepen in de samenleving. 
 
Welzijn Meppel Westerveld functioneert binnen diverse sociale netwerken die gericht zijn op 
deelname aan de samenleving. Welzijn Meppel Westerveld vervult daarbij een bindende 
factor in de lokale samenleving. Zij werkt professioneel, levert kwaliteit en werkt preventief. 
Welzijn Meppel Westerveld is een professionele instelling en neemt een onafhankelijke 
positie in de samenleving in. Zij is een laagdrempelige voorziening die maatwerk levert en 
aandacht heeft voor de totale kwaliteit van haar dienstverlening. 
 

Missie 
Welzijn Meppel Westerveld zet zich in om alle burgers van Meppel en Westerveld zo 
zelfstandig mogelijk te laten functioneren en deel te laten nemen in de samenleving door het 
leveren van kwalitatief hoogwaardig maatwerk vanuit een onafhankelijke en professionele 
insteek. Welzijn Meppel Westerveld is aanwezig in de wijken, buurten, dorpen en kernen als 
laagdrempelige voorziening, die de sociale samenhang in deze gemeenschappen bevordert 
vanuit een brede oriëntatie en vanuit haar kennis van de lokale samenleving. Zij werkt 
samen met burgers en organisaties aan verbetering en zo nodig aan verandering in de 
sociale samenhang en aan bevordering van de zelfredzaamheid van burgers in de lokale 
samenleving. 
 

Kernbegrippen 
Vanuit het doel en de missie van WMW komt het MT tot de volgende kernbegrippen voor de 
organisatie. Dat betekent dat het MT deze kernbegrippen als basis voor de organisatie en de 
uiteindelijke vorm daarvan wil zien. De verdere ontwikkeling van de organisatie moet erop 
gericht zijn deze elementen te versterken. 
 

- Zelfredzaamheid 
- Participatie 
- Onafhankelijke positie 
- Herkenbaarheid 
- Kennis 
- Professioneel, deskundig 
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Bijlage 2 

Terugblik: 2012 - 2014 
 

Missie/visie 
- het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de 

inwoners van Meppel, Westerveld en Zwartewaterland (jongerenwerk) en; 
- het vergroten van de leefbaarheid in de afzonderlijke wijken.  

Speciale aandacht hierbij gaat uit naar kwetsbare groepen. Bij de uitvoering richt WMW zich 
ook op de talenten in de werkgebied.   
 
WMW verleent hulp, activeert, ondersteunt en organiseert activiteiten in de wijken, buurten, 
dorpen en kernen vanuit een brede oriëntatie en kennis van de lokale samenleving. Veel 
aandacht gaat uit naar preventie. Door signalering en de aanwezige diversiteit van 
kennisgebieden  (van hulpverlening tot samenlevingsopbouw/agogisch werk) kan zo snel 
mogelijk de juiste hulp en ondersteuning worden geboden, zodat complexiteit/verzwaring 
van de problematiek kan worden voorkomen.  
 
WMW is een laagdrempelige voorziening die maatwerk levert en in het belang van een 
goede ketenbenadering actief de samenwerking opzoekt met andere instellingen en 
organisaties.  
 

Kernbegrippen  
- Professioneel 
- Doelgericht 
- Betrouwbaar 
- Betrokken  

 
Vrijwilligers hebben een belangrijke functie binnen de organisatie. Vrijwilligers bieden extra 
(aanvullende) dienstverlening en ondersteuning en kan voor de vrijwilligers ook een manier 
zijn om actief deel te nemen aan de lokale samenleving (maatschappelijke participatie).  

 


