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Jaarplan 2019  
Wat vooraf ging 

De speerpunten benoemd in het concept jaarplan 2019 komen onder andere voort uit het 

jaarplan 2018, de jaarplannen van de activiteiten, Arbo RI&E en HKZ audit. De speerpunten 

zijn in dit definitieve jaarplan ondergebracht bij één van de drie elementen (hierover in de 

volgende paragraaf meer). 

Het concept jaarplan is op 21 januari 2019 toegelicht aan en besproken met de cliëntenraad 

en op 23 januari 2019 toegelicht aan en besproken met het bestuur. Het is op 16 januari 

2019 verspreid onder de medewerkers die er tot 25 januari vragen over konden stellen en 

feedback op konden geven. Medio februari 2019 is het jaarplan gereed. De cyclus zal met 

ingang van dit jaar wijzigen zodat het beter aansluit bij de besluitvormingscyclus van de 

gemeente, onze grootste financier. In juni 2019 zal er een concept jaarplan 2020 voorgelegd 

worden aan medewerkers, cliëntenraad en bestuur. In september is het jaarplan 2020 

gereed. Op basis hiervan wordt de begroting 2020 opgesteld.  

 

Inleiding 

SWB heeft een jarenlange eenduidige sturing gekend. Hier is enkele jaren geleden een einde 

aan gekomen en inmiddels is de wereld en het team veranderd. Het is tijd om elkaar weer te 

vinden en samen helder te hebben en uit te stralen waartoe wij op aarde zijn (missie & visie 

& kernwaarden) en hoe wij dit doen (methodiek). Daarnaast moet het fundament op orde 

gebracht worden. Dit jaarplan bestaat daarom uit drie belangrijke elementen: 
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1. Missie & visie & kernwaarden 

Het document dat momenteel leidend is en waarin ook een 

stuk visie meegenomen is, is de samenwerkingsovereenkomst 

tussen gemeente en SWB met de titel ‘Schakelen & Verbinden’. Het document kent een 

looptijd voor de periode 2018 – 2021. 

Dit document is twee jaren geleden tot stand gekomen door inzet van met name de interim-

directeur en het bestuur van SWB en de programmamanager en een gedeelte van het 

college van de gemeente. 

Inmiddels is er binnen SWB behoefte om met alle medewerkers aan de slag te gaan met een 

missie en visie traject. Een goede visie en missie geven SWB richting, het brengt focus aan en 

bindt medewerkers en klanten. Het zorgt voor inspiratie, enthousiasme en doelgerichtheid. 

Het team zal gezamenlijk een missie ontwikkelen; “voor wie, waarom en hoe?” Daarnaast 

gaan we aan de slag met het formuleren van een visie. Hierbij gaat het om het gezamenlijk 

vaststellen van een toekomstbeeld en de gedroomde positie van de organisatie daarin. Het 

is een gezamenlijk beeld, gedeeld door alle betrokkenen, dat een verwachting geeft van de 

voor de organisatie relevante toekomst. Dit toekomst beeld wordt kort en krachtig 

beschreven in een visiedocument. 

Tot slot gaan we op zoek naar onze kernwaarden. Kernwaarden gaan over de normen, 

waarden en overtuigingen van onze organisatie en de medewerkers. Kernwaarden fungeren 

als ethisch kompas en vormen de “kern” van de cultuur van SWB. Kernwaarden geven kort 

en krachtig weer “de manier waarop SWB de dingen doet die ze doet’. 

 

Tijdspad 

Eind 2018 heeft het team een start gemaakt met het missie & visie traject. In het eerste 

kwartaal staat hierop een vervolg gepland. Het traject zal geheel 2019 doorlopen met als 

ambitie om in 2020 een nieuw visiedocument op te leveren. 

 

 

 

 

 

Missie & visie 

& 

kernwaarden 



 

4 
 

 

 

2. Methodiek 

Onderdeel van een missie en visie is het handelen volgens een 

bepaalde methodiek.  

In 2012 werd het concept Positieve Gezondheid in Nederland 

geïntroduceerd (Machteld Huber). In dit concept wordt gezondheid 

niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen 

om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk 

eigen regie te voeren.  

In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar 

van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende 

omstandigheden om te kunnen gaan. 

 

Zes dimensies van gezondheid: 

Het concept kent zes gezondheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ te meten: 

 lichaamsfuncties: 

medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, 

klachten en pijn, energie 

 mentale functies en -beleving: 

cognitief functioneren, emotionele toestand, 

eigenwaarde/zelfrespect, gevoel controle te hebben, 

zelfmanagement en eigen regie, veerkracht 

 spiritueel/existentiële dimensie: 

zingeving, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief, 

acceptatie 

 kwaliteit van leven: 

kwaliteit van leven/welbevinden, geluk beleven, genieten, 

ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans 

 sociaal maatschappelijke participatie: 

sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle 

relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, 

maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk 

 dagelijks functioneren: 

basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), 

instrumentele ADL, werkvermogen, health literacy. 

 

Mensen zijn niet hun 

aandoening. Toch 

focussen we daar in de 

zorg doorgaans wel op. 

Alle aandacht gaat uit 

naar hun klachten en 

gezondheidsproblemen, 

en hoe we die kunnen 

oplossen. Positieve 

Gezondheid kiest een 

andere invalshoek. Het 

accent ligt niet op 

ziekte. Maar op mensen 

zelf, op hun veerkracht 

en op wat hun leven 

betekenisvol maakt. 
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Figuur 1: Spinnenwebmodel (2012, M.Huber) 

 

Positieve Gezondheid en SWB 

De mens staat centraal, dat sluit perfect aan bij ons Welzijnswerk, dat is namelijk 

mensenwerk. Wij zijn bovendien gewend om de mens centraal te zetten. 

Het concept benadrukt het ‘potentieel’, niet wat er niet meer gaat. Ook dit sluit aan bij de 

ontwikkelingen binnen het welzijnswerk; namelijk de mens in zijn kracht zetten. 

De omgeving van SWB is ook bezig met verkenningen naar of reeds het toepassen van deze 

filosofie. De gemeente Brummen is in een verkennende fase. Het landschapsnetwerk 

Brummen bracht onlangs een schrijven uit waarin het spinnenwebmodel gebruikt wordt. De 

methodiek is bekend bij enkele huisartsen in de gemeente. 

 

Tijdspad 

De periode tot de zomer wordt gebruikt om met deskundigen op het gebied van Positieve 

Gezondheid te verkennen of deze methodiek geschikt is voor SWB. De periode na de zomer 

wordt, indien het een passende methodiek is, gebruikt voor een vervolg of een verkenning 

van een andere methodiek. 
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3. Huis op orde 

Het huis op orde bestaat uit een aantal onderdelen die in het 

concept jaarplan ook aan de orde geweest zijn, te weten Kwaliteit, 

Vernieuwing, Medezeggenschap & Bestuur, Medewerkers, 

Bedrijfsvoering en SWB Evenement. 

 

a. Kwaliteit 

Binnen SWB staat kwaliteit hoog in het vaandel. Alle facetten die hierbij een rol spelen 

komen aan de orde binnen de HKZ audits en worden daardoor doorlopend getoetst. Dit jaar 

wil SWB een start maken met extra aandacht voor cliënttevredenheid en RIE’s op proces & 

cliënt.  

a. Onderzoek nieuwe vormen van meten cliënttevredenheid: hier zal een kleine 

verkenning op plaats vinden voor de zomer. Echter het hangt nauw samen met de te 

kiezen filosofie. Na de zomer kan een definitieve keuze meegenomen worden in het 

methodiektraject. 

b. Clienttevredenheid meten; idem a. Daarnaast is het een vast onderdeel van het 

gesprek over de jaarplannen per activiteit.  

c. RIE op proces & cliënt per activiteit. Een medewerker die hierin bekwaam is zal 

samen met de verantwoordelijken van enkele activiteiten een RIE op proces & cliënt 

uitvoeren. 

 

Tijdspad 

a. na de zomer 

b. voorjaar en na de zomer 

c. 1 activiteit voor de zomer, 1 activiteit na de zomer. 

 

b. Vernieuwing 

De wereld om SWB verandert en SWB verandert mee. Uiteraard zijn we dit jaar druk met de 

drie elementen die in de inleiding genoemd zijn.  

Maar daarnaast is er ruimte voor een aantal andere zaken. Hierin zoeken wij wel 

nadrukkelijk de aansluiting bij andere organisaties omdat wij het wiel niet opnieuw uit willen 

vinden.  

Huis op orde 
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Vernieuwing staat in het teken van werkervaringsplekken bieden die beter bezorgd zijn en 

bekostigd worden; te denken valt aan bijv Werkfit en het UWV. 

Daarnaast willen wij op inhoud vernieuwen door bestaande projecten door te ontwikkelen; 

zoals het maatjesproject & netwerkmaatje. 

Bij dergelijke projecten hoort financiering anders dan de bestaande; in het aanvragen 

hiervan willen we optrekken met collega organisaties. 

 

a. Samenwerking Werkfit onderzoeken 

b. Samenwerking regionale welzijnsorganisaties onderzoeken 

c. Subsidiemogelijkheden voor projecten onderzoeken 

d. Werkervaringsplaatsen UWV bieden 

 

Tijdspad 

a. & b. & c. voor de zomer. D. na de zomer. 

 

c. Medezeggenschap & bestuur 

Hier zijn twee concrete acties gaande. Bij zowel de cliëntenraad als het bestuur zijn er 

vertrekkende leden en speelt de vraag hoe willen wij dat de nieuwe samenstelling eruit ziet 

en hoe vinden wij nieuwe leden? 

 

Tijdspad 

De oriëntatie op welke leden er wenselijk zijn speelt vanaf het begin van het jaar. De werving 

zal het hele jaar door aan de orde zijn. 

 

d. Medewerkers 

Afgelopen jaar is geconstateerd dat er meer behoefte is aan een betere overlegstructuur. 

 

a. Goede overlegstructuur/inhoud gezamenlijk 

b. Goede overlegstructuur/inhoud individueel 

c. Evalueren jaargesprekken/ontwikkelgesprekken 

 

Tijdspad 

Afspraken over en implementatie van zowel a. als b. als c. vinden plaats voor de zomer. 
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e. Bedrijfsvoering 

Ten aanzien van de bedrijfsvoering is er een start gemaakt met achterstallig werk, hierin zijn 

echter nog flink wat slagen te maken. 

a. Alle protocollen, instructies, draaiboeken etc nalopen en updaten 

b. Verfijnen AVG 

c. Verfijnen huisstijl 

d. Implementatie software 

e. Personeelsdossiers digitaliseren 

f. Centrale schijf inrichten met documenten 

g. RIE Arbo een vervolg geven 

h. SWBFit een vervolg geven 

 

Tijdspad 

Alle punten lopen gedurende het jaar. Een nader tijdspad wordt voor de zomer gemaakt. 

 

f. SWB evenement 

Dit is een extra karwei voor SWB; het organiseren van een groot Vrijwilligersfestival voor alle 

vrijwilligers in Brummen. Hiermee wil SWB zich nader profileren en profileren als een partij 

die samenwerkt en verbindingen tot stand brengt. 
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9. Per activiteit 

a. Cultuur 

1. Verkenning cultureel erfgoed 

2. Verkenning nieuwe samenwerkingsmogelijkheden & verbindingen 

b. Jongerenwerk 

1. Plan Eerbeek maken 

2. Onderzoeken mogelijkheden vrijwillige jongerencoaches 

c. Nieuwkomers 

1. Pilot Vrijwillig vervolg participatieverklaring 

d. BAC 

1. Borgen  

e. LK/BK 

1. Borgen 

f. Mantelzorg 

1. Opstarten 

g. Bewonersinitiatieven 

1. De Uitdaging / Beursvloer onderzoeken 

h. Maatjesproject 

1. Netwerkmaatje aanvragen subsidie en indien toegekend uitvoeren 

i. Vrijwilligerscentrale 

1. Doorontwikkelen en aansluiten bij Maatjesproject en Mantelzorg 

 

j. DAC 

1. Beroepenmix MBO/HBO 

2. Deelnemersaantallen monitoren 

3. Promotieplan onderzoeken 

4. Optie algemene voorziening onderzoeken 

 

 


