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Inleiding 

Het maatschappelijk veld is volop in ontwikkeling. Samen met gemeenten en lokale 

partners in West-Brabant West en Tholen, staan we voor de uitdaging om een gezond 

sociaal klimaat te creëren, waarbinnen ieder mens in staat is het leven te leven zoals 

hij/zij dat wil.  

 

Kanteling 

Het afgelopen jaar hebben we al geëxperimenteerd met de nieuwe manier van werken, 

volgens de 8 pijlers van Welzijn Nieuwe Stijl. Onze welzijnswerkers en maatschappelijk 

werkers trekken al steeds meer samen op, vanuit hun rol als generalist in het vrij 

toegankelijke veld. Samen werken we aan de opdracht om de eigen kracht, 

zelfredzaamheid en participatie van burgers te versterken. Met die kanteling van onze 

organisatie gaan we de komende jaren door. Het oplossingsgericht werken, dat in de 

genen van Traverse zit, helpt ons daarbij. We kijken naar kansen en mogelijkheden, in 

plaats van naar belemmeringen. 

 

Veranderingen 

Het sociaal domein zal dit jaar nog verder veranderen door de overdracht van taken van 

het Rijk naar gemeenten en de forse besparingen op de beschikbare budgetten. Onze 

opdracht wordt breder dan voorheen. Door middel van vroegsignalering en 

laagdrempelige ondersteuning willen we voorkomen dat burgers buiten de boot vallen en 

gebruik moeten maken van kostbare zorg. We gaan meer dan voorheen inzetten op het 

ondersteunen van burgerinitiatieven, sociale netwerken en het samenwerken met 

vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Ook de doelgroep voor wie we werken wordt 

breder. Traverse wil er zijn voor alle burgers die ondersteuning kunnen gebruiken, 

ongeacht leeftijd of sociale achtergrond, omdat iedereen ertoe doet. Daarom is 

VERBINDEN & VERBREDEN het thema van ons meerjarenbeleid. 

Inhoud beleidsplan 

Met dit beleidsplan zetten we de lijnen uit voor de komende 4 jaar (2015 tot en met 

2018). Na een korte externe analyse beschrijven we de missie, visie en kernwaarden die 

we afgelopen jaar opnieuw hebben geformuleerd. Daarna maken we duidelijk wat onze 

(toekomstige) rol zal zijn binnen het sociaal domein. We verwoorden onze ambities op 

diverse beleidsterreinen en tot slot beschrijven we hoe we die ambities tussen 2015 en 

2018 gaan uitvoeren.  

Inbreng medewerkers 

Dit beleidsplan is tot stand gekomen met inbreng van medewerkers, tijdens diverse 

bijeenkomsten, waaronder het World Café in december 2014. Jullie meningen zijn 

verwerkt dit plan. Dit beleidsplan is niet statisch, maar zal mee veranderen en 

meebewegen met de dynamiek van het maatschappelijk veld. De inbreng van 

medewerkers blijft daarbij zeer welkom en nodig. Samen maken we het mogelijk dat 

iedereen kan deelnemen en bijdragen aan de samenleving. Daar gaan we voor!  

  

Ad van Rijen, 

Bestuurder 

 

31 maart 2015 
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1. Externe analyse 

 
We bevinden ons in een transformatie van verzorgingsstaat naar participatie-

maatschappij. Overheidsvoorzieningen zijn te duur geworden en doen te weinig recht aan 

de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van burgers. Traverse volgt de 

ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn, wonen en werk op de voet. We zijn actief 

in het vrij toegankelijke veld (dit zijn de voorzieningen waar de burger geen indicatie 

voor nodig heeft). Hieronder beschrijven we welke externe ontwikkelingen voor ons van 
belang zijn. 

Met welke veranderingen hebben we te maken?  
 
Op dit moment hebben we te maken met een aantal veranderingen binnen het sociaal 

domein en het lokaal medisch domein: 

 

1) Sociaal domein: gemeenten zijn door de decentralisaties verantwoordelijk geworden 

voor de maatschappelijke ondersteuning van mensen met beperkingen, de zorg voor 

jeugd en voor arbeidsparticipatie. De gemeente bepaalt wie recht heeft op ondersteuning 

(‘de toegang’). In de ene gemeente is de toegang geregeld via het Wmo-loket en de 

Wmo-consulenten, andere gemeenten organiseren dit via de wijkteams.   

 

2) Lokaal medisch domein: de huisarts en de wijkverpleegkundige zijn de lokale spin 

in het web voor mensen met een (medische) zorgvraag. Het accent van hun werk ligt 

meer dan vroeger op signalering en preventie, in afstemming met de professionals in het 

vrij toegankelijke veld. 

 

 

 
 

 
De specifieke veranderingen die van invloed zijn op ons werk, lichten we hieronder toe:  

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) -> Gemeenten hebben de opdracht 

om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

Gemeenten ondersteunen mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Bijvoorbeeld 

via huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers, 

opvang bij huiselijk geweld of beschermd wonen. Die voorwaarden om hulp te krijgen 

zijn strenger geworden, want gemeenten hebben minder budget te besteden. Mensen 

moeten dus meer zelf doen met hulp van hun netwerk (mantelzorgers, vrijwilligers etc.). 

 

Persoonsgebonden budget (PGB) -> Met een PGB kunnen mensen zelf zorg inkopen. 

Voor zichzelf, maar ook voor hun gehandicapte kind. Het PGB blijft bestaan, maar 

gemeenten gaan strenger kijken naar de motivatie en of iemand wel in staat is de juiste 

zorg te bieden. Een PGB is dus voor minder mensen weggelegd.    

Extramuralisering -> Alleen mensen met een zware zorgvraag komen nog in een 

AWBZ-instelling terecht. De overheid wil dat mensen met een lichtere zorgbehoefte zo 

lang mogelijk thuis blijven wonen, waar nodig met hulp aan huis (zie Wmo), 

voorzieningen in de buurt of mantelzorg. 
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Participatiewet -> Gemeenten moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen werk 

vinden en meedoen in de samenleving. Mensen met een arbeidsbeperking worden 

begeleid om in een gewoon bedrijf aan de slag te gaan. Er zijn strengere voorwaarden 

om een beroep te kunnen doen op bijstand, beschut werken of een Wajong-uitkering. 

Transformatie jeugdzorg -> Gemeenten moeten ervoor zorgen dat jeugd en gezinnen 

vroegtijdig en dichtbij huis geholpen worden, wanneer er problemen ontstaan. Schotten 

tussen sectoren moeten verdwijnen, onder het motto: ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. De 

gemeenten moet ervoor waken dat minder kinderen worden doorverwezen naar de 

specialistische zorg. Ook hier wordt ondersteuning door het eigen netwerk belangrijker. 

Traverse heeft de rol van jeugdprofessional niet gegund gekregen, maar blijft 

desondanks investeren in deze kwetsbare doelgroep.  

Wet Passend onderwijs -> Deze wet beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen regulier 

onderwijs kunnen volgen. Scholen hebben sinds 2014 een zorgplicht om elk kind een 

goede onderwijsplek te geven. Dit moeten zij doen in samenwerking met gemeenten en 

lokale partners.  

 

Basis-GGZ -> De overheid wil dat minder mensen terecht komen bij de specialistische 

(tweedelijns) GGZ. Sinds 2014 behandelen de huisarts en zijn praktijkondersteuner lichte 

psychische klachten zelf. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeringswet. Het 

accent ligt op zelfmanagement en preventie. Waar nodig worden cliënten door verwezen 

naar de basis-GGZ.  

Wijkverpleegkundige -> De overheid wil de zorg dichterbij huis regelen en de 

wijkverpleegkundige wordt daarbij de spin in het web (betaald door de 

zorgverzekeraars). De wijkverpleegkundige helpt mensen thuis bij verpleging en 

verzorging, kan een indicatie afgeven, maar heeft ook een signalerende rol in de wijk. Ze 

staat in nauw contact met de sociale wijkteams.  

 

 

Wat is het gevolg van deze veranderingen? 

 

Samenvattend is het gevolg van al deze veranderingen dat burgers in de toekomst meer 

zelf moeten oplossen, met ondersteuning van hun eigen netwerk. Gemeenten hebben 

vanaf 2015 de taak om met minder budget, effectievere ondersteuning te bieden aan 

hun inwoners. Dit willen ze bereiken door de eigen kracht en zelfredzaamheid van 

burgers te versterken. Dit betekent dat de voorzieningen in het vrij toegankelijke veld 

hierop ingericht moeten worden, onder het motto “Informeel/vrijwillig waar het kan; 

betaald/professioneel waar het moet.” Die ondersteuning wordt geboden door een 

samenhangend netwerk van partners onder regie van de gemeente. Traverse is één van 
die partners.  
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Vrij toegankelijke veld 

Als we het hebben over het vrij 

toegankelijke veld, dan hebben we het 

over die algemene voorzieningen die 

voor iedereen toegankelijk zijn, 

kosteloos en zonder verwijsbriefje/ 

indicatie, voor mensen met én zonder 

beperkingen. Voorbeelden zijn: openbaar 

vervoer, buurthuizen, welzijnswerk, 

maatschappelijk werk, Raad & Recht, 

Ouderenadviseurs, consultatiebureau, 

huisarts etc. Hoe beter het netwerk aan 

algemene voorzieningen en hoe meer 

vrijwilligersinitiatieven in een gemeente, 

hoe minder aanspraak mensen zullen 

maken op collectieve voorzieningen 

(denk aan Regiotaxi, Tafeltje Dekje), 

individuele voorzieningen (huishoudelijke 

hulp, woningaanpassing, PGB etc.) of 

zware gespecialiseerde zorg (zoals GGZ). 

Veel mensen kunnen dan, ondanks hun 
beperkingen, langer blijven meedoen. 

 

 

 

Wat betekent dit voor gemeenten? 
 

Afgelopen jaar hebben de meeste gemeenten in onze regio zich vooral gericht op de 

transities van budget en verantwoordelijkheid. De volgende stap is het uitwerken van de 

‘inhoudelijke’ transformatie, de kanteling in denken en werken. Veel gemeenten zien het 

jaar 2015 als ontwikkeljaar, waarbij het accent ligt op: 

 het verder uitwerken van een visie op het vrij toegankelijke veld en een visie op 

de ‘toegang’ tot zorg en ondersteuning;  

 het verbinden en in samenhang brengen van de diverse partijen en voorzieningen 

in het vrij toegankelijke veld; 

 het verbinden van het lokaal medisch domein (huisartsen en 

wijkverpleegkundigen) met het sociaal domein (burger- of vrijwilliger initiatieven, 

lokale welzijnsvoorzieningen, algemene en collectieve voorzieningen, etc.);  

 signaleren van ‘gaten’ in het lokale vangnet en het ontwikkelen van nieuwe 

activiteiten of projecten die hierop inspelen; 

 het verder vormgeven van de integrale benadering van Wmo, Jeugdzorg en 
Participatiewet, onder andere via het principe 1 gezin, 1  plan en 1 regisseur. 

 

Wat betekent dit voor de burger? 

 

De hervormingen en bezuinigingen brengen risico’s met zich mee voor de burger. In veel 

gemeenten wordt zorg en ondersteuning niet meer vergoed, of alleen onder strikte 

voorwaarden. Sommige burgers die voorheen recht hadden op zorg of ondersteuning, 

hebben dat vanaf 2015 niet meer. Ze moeten zelf een oplossing zoeken, met 

ondersteuning van hun eigen netwerk en gebruik makend van voorzieningen in de buurt. 

Het gevolg is dat er - vanaf 1 januari 2015 - in elke gemeente een toenemende groep 

kwetsbare burgers is die niet in staat is om vanuit eigen kracht de juiste weg te vinden. 

Door fysieke en psychosociale problemen en bij gebrek aan een (ondersteunend) 

netwerk, lopen ze het risico buiten de boot te vallen. Ook de druk op mantelzorgers zal 

toenemen.  
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Wat betekent dit voor Traverse? 

Gemeenten verwachten van ons dat wij – als sociaal werkers - burgers activeren om mee 

te doen en zelfredzamer te worden. Zowel de kwetsbare burgers die ondersteuning nodig 

hebben, als de sterkere burgers die ondersteuning kunnen bieden. Dat betekent dat we 

meer dan voorheen zullen inzetten op het ondersteunen van burgerinitiatieven, het 

bouwen aan sociale netwerken, het werven en coachen van vrijwilligers en het activeren 

van mensen. Gemeenten willen zicht krijgen op de gaten in het lokale vangnet, zodat we 

hier actief op kunnen inspelen met activiteiten en projecten. Dat betekent dat we ook 

gaan insteken op vroegsignalering en preventie. In de wijken en buurten waar we 

komen, zullen wij extra alert moeten zijn op (beginnende) kwetsbaarheid bij burgers. 

Preventie is nodig om te voorkomen dat mensen gaan uitvallen. Dit gebeurt bij voorkeur 

in samenwerking met andere basisprofessionals (zoals de wijkagent, de huisarts en de 

wijkzuster) en de netwerken die in het vrij toegankelijke veld actief zijn. Waar nodig 

bieden we kortdurende interventies om te voorkomen dat mensen een beroep doen op 

zwaardere zorg. Samen met huisartsen willen we de mogelijkheden van ‘welzijn op 

recept’ gaan onderzoeken, voor patiënten die medische klachten hebben met een 

(psycho)sociale achtergrond.   

 

Daarnaast is het belangrijk dat we een vangnet vormen voor mensen die buiten de boot 

dreigen te vallen, door actief af te stappen op burgers (waaronder zorgmijders) die een 

ernstig risico lopen op uitval of een risico vormen voor anderen. Door onze 

onafhankelijke positie kan Traverse een intermediaire rol spelen bij het op- en afschalen 

van de zorg, en waar nodig de regie nemen.  

Traverse wil de komende jaren als sparringpartner met de gemeenten optrekken. Niet 

alleen door gemeenten te informeren over signalen en trends, maar juist in een 

coördinerende of regierol. We willen echt samen met gemeenten de vormgeving van het 

sociaal domein gaan oppakken.  

Wat betekent dit voor onze branche? 
 

De sociaal werker heeft - samen met de burger - de meest cruciale rol in het waarmaken 

van de kerndoelen van de hervormingen. Dit gegeven heeft de volle aandacht van onze 

branche-organisatie MOgroep. Daarom is het ‘Actieprogramma professionalisering 

Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD)’ opgezet. Dit programma is gericht 

op het versterken van het vakmanschap van sociaal werkers, hun autonomie en hun 

beroepsidentiteit.  
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Traverse onderschrijft de rol van de sociaal werker als een onafhankelijke, activerende, 

motiverende en vraaggerichte professional. Traverse wil dat alle medewerkers uit het 

primaire proces zich, volgens de 8 pijlers van Welzijn Nieuwe Stijl, ontwikkelen naar 

sociaal werkers: 

1. Vraaggericht werken 

2. Direct er op af 

3. Eigen kracht van de burger 

4. Collectief versus individueel 

5. Informele zorg versus formele zorg 

6. Integraal werken 

7. Resultaatgericht  

8. Ruimte voor de professional 
 

In 2014 hebben we al geëxperimenteerd met deze nieuwe manier van werken. In 2015 

gaan we hierin een stap verder, door de introductie van het competentiegericht werken 

en de methodiek van de oplossingsgerichte netwerkstimulering.  

 

Kwaliteitskeurmerk 

Ook de opvattingen over ‘kwaliteit’ veranderen door de hervormingen in het sociaal 

domein. We hebben nieuwe handvatten nodig om de kwaliteit van ons werk te kunnen 

borgen. De MOgroep is bezig met het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitskeurmerk, een 

proces dat wij op de voet volgen. Voor 2015 hebben we met de gemeenten een aantal 

kwaliteitseisen afgesproken, die op dit moment voldoende in ons kwaliteitssysteem 

geborgd zijn.  
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2. Strategie en beleid 

 

In 2014 heeft Traverse haar missie, visie en kernwaarden herijkt. Dit hebben we gedaan 

op basis van interne en externe ontwikkelingen en de input van de medewerkers.  

 

Missie 

 

Traverse gelooft in de alledaagse kracht van mensen en van reeds bestaande 

krachten in stad, wijk, buurt en dorpskern. Die krachten in sociale samenhang 

verbinden en benutten is onze uitdaging! Wij zijn er voor alle burgers, omdat 

iedereen er toe doet. 

Traverse is in 2018 een brede welzijnsinstelling in de regio West-Brabant West en 

Tholen. Met onze activiteiten en diensten dragen wij bij aan een gezond sociaal klimaat, 

waarbinnen ieder mens in staat is het leven te leven zoals hij/zij dat zelf wil: 

 ongeacht welke achtergrond en in welke context; 

 vanuit eigen waarden en normen, eigen kracht én verantwoordelijkheid; 

 zodat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving; 

 zodat mensen kunnen bijdragen aan de samenleving. 

 

Visie 

 

In 2018 is Traverse een organisatie die mensen ondersteunt bij het vergroten van de 

participatie en/of de zelfredzaamheid. Onze activiteiten en diensten zijn gericht op: 

 preventie; 

 signalering; 

 ondersteuning en begeleiding. 

 

Altijd in de buurt 

Traverse is een transparante en toegankelijke organisatie. Onze medewerkers zijn 

zichtbaar in wijken, buurten en kernen en zijn laagdrempelig benaderbaar. We werken in 

de directe leefwereld van burgers. We kennen de sociale kaart en weten wat er speelt. 

Onze medewerkers zijn ‘de ogen en oren’ van de lokale omgeving. We vormen samen 

met onze lokale partners een breed vangnet voor mensen die dreigen uit te vallen.  

Oplossingsgericht 

Onze medewerkers zijn proactief en nemen een professionele verantwoordelijkheid voor 

de mensen die wij ondersteunen. Onze werkwijze is oplossingsgericht. We gaan uit van 

de eigen verantwoordelijkheid van mensen, ieder mens gebruikt zijn krachten en 

talenten om oplossingen te bereiken. Traverse ondersteunt mensen om deze kracht 

(opnieuw) te ontdekken en te benutten, gebruik makend van hun eigen sociale netwerk. 

We stimuleren burgers om elkaar te helpen en iets terug te doen voor de samenleving.  
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Kwetsbaarheid 

De dienstverlening van Traverse is voor iedereen beschikbaar en toegankelijk. Daar waar 

kwetsbare mensen bedreigd worden in hun ontwikkeling of dagelijks bestaan, geeft 

Traverse hun belangen altijd prioriteit. Vanuit wijken en bij huisartsen pakken we 

signalen op van kwetsbare burgers, die we ondersteunen bij het vinden van oplossingen. 

Zo voorkomen we dat mensen uitvallen of een risico vormen voor anderen. Ook op 

zorgmijders stappen we proactief af. Via kortdurende interventies trachten we hen 

stabiliteit te bieden en voorkomen we escalatie van de problematiek.  

 

Intermediair en regisseur 

Mensen met een aanvullende zorgvraag wijzen we -waar nodig- de weg richting de 

‘toegang’, waar de gemeente het recht op zorg bepaalt. Kenmerkend is onze 

onafhankelijke rol. Dat maakt ons bij uitstek geschikt voor de rol van intermediair, als 

het gaat om het op- of afschalen van de zorg. Ook nemen we – waar gewenst – de rol 

van onafhankelijk regisseur bij de uitvoering van een ondersteuningsplan van een cliënt.  

Partnership 

Traverse is een betrouwbare en innovatieve partner voor gemeenten in de regio West-

Brabant West en Tholen en andere stakeholders. Op basis van onze brede ervaring in het 

vrij toegankelijke veld, kunnen wij de gemeenten proactief voeden met signalen, trends 

en ontwikkelingen in het sociale domein. We kijken over grenzen van werksoorten heen, 

innoveren, werken samen en nemen deel in netwerken. 

Organisatie 

Traverse werkt volgens de principes van het Nieuw Organiseren (De Jonge, Janssens en 

Labrujere, 2014). We zijn gericht op het creëren van duurzame maatschappelijke 

waarde, in cocreatie met onze stakeholders. Onze medewerkers werken vanuit integrale 

teams, die eigen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, organisatie en resultaten 

van hun werk. Traverse is financieel gezond. Dit bereiken wij door te sturen op 

continuïteit van bedrijfsvoering op lange termijn en door maatschappelijk 

ondernemerschap te tonen. Bij alles wat we doen stellen we ons de vraag welke bijdrage 

dit levert aan mens en maatschappij.  
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Kernwaarden 

 

In 2014 zijn ook de kernwaarden van Traverse herijkt. De komende beleidsperiode gaan 

we deze kernwaarden verder implementeren, zodat ze in 2018 een vertrouwd gegeven 

zijn binnen de hele organisatie. 

 

 
 

 

Onze kernwaarden zijn: 

1. Verantwoordelijkheid (unieke kernwaarde) 

Wij nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en – waar nodig -  voor de ander. 

Verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet of nalaat, voor je eigen gedrag en voor de 

situatie waarvan je deel uitmaakt, betekent dat je iets doet met je mogelijkheden. Dat 

geldt niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor de burgers die wij 

ondersteunen. Traverse gaat er van uit dat iedereen het recht heeft om zelf te bepalen 

hoe hij/zij het leven vorm wil geven en we hebben vertrouwen in ieders individuele 

potentie. Het is de rode draad in wat we doen. 

 

2. Samen sterk (onderscheidende kernwaarde):  

Wij werken in samenhang en verbinding met de ander. 

Samen sterk gaat verder dan samenwerken. Het gaat om samenhang brengen en 

verbinden van elkaars mogelijkheden. Dat geeft naast verdieping ook meerwaarde: 1 + 1 

= 3. Het vertaalt zich in onze ambitie om een brede positie in te nemen in het vrij 

toegankelijke veld. 

 

3. Betrouwbaar en integer (vereiste kernwaarde):  

Wij doen waar we voor staan. 

Als organisatie hebben we een onafhankelijke rol naar burgers, gemeenten en andere 

stakeholders. Betrouwbaarheid en integriteit is nodig om invulling te kunnen geven aan 

die rol. We zijn geloofwaardig en transparant in de samenwerking met anderen en in het 

delen van kennis, ervaringen en trends.   
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3. Onze ambities 

 

Op basis van ons vernieuwde strategisch kader (zie hoofdstuk 2) hebben we onze 

ambities geformuleerd op 5 beleidsterreinen. Deze ambities worden hieronder 

beschreven. De praktische uitwerking hiervan is terug te vinden onder het kopje ‘Wat 

gaan we doen?’. We beschouwen dit als een werkdocument dat de komende jaren 

telkens met de medewerkers wordt geëvalueerd en waar nodig wordt bijgesteld aan de 

hand van actuele ontwikkelingen.  

 

I: Brede welzijnsinstelling ontwikkelen en dienstverlening 

positioneren 

 

Wat is onze ambitie? 

 

Traverse wil inwoners van de 6 gemeenten welzijnsbreed ondersteunen in het vrij 

toegankelijke veld, met diensten gericht op alle burgers, ongeacht hun leeftijd, 

achtergrond of beperking. Onze dienstverlening willen we op een herkenbare wijze 

positioneren.  

 

Wat is onze visie? 

 

Samenwerking en ontschotting (intern en extern) is nodig om burgers welzijnsbreed te 

ondersteunen en mogelijke problemen vroegtijdig te signaleren. Collega’s, vrijwilligers, 

lokale professionals en lokale organisaties kunnen elkaar versterken en van elkaar leren.  

  

Wat vinden onze medewerkers? 

 

“We willen meer vindplaatsgericht werken. Onze kracht zit in het ontmoeten van mensen. 

Zelf initiatief daarin nemen. We willen elkaars kracht beter benutten, kennis en ervaring 

delen. Dat is nodig om samenhang aan te brengen tussen activiteiten. We zijn generalist, 

maar willen daarbinnen ook specialist zijn. Verder is ontschotten, zowel intern als extern, 

een belangrijk thema. Dat vraagt creativiteit en lef. Out of the box denken is nodig bij 

het opzetten van nieuwe activiteiten. We voelen ons ambassadeur van Traverse en we 

willen Traverse meer zichtbaar maken in netwerken en op straat.”  (uit: World Café, dec. 

2014) 
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Wat gaan we doen? 

 

Acties Start in 2015: 

Voor de gehele 

organisatie  

 Verbreden van onze reguliere activiteiten en ontwikkelen 

van nieuwe activiteiten en projecten, o.a. in het teken van 

vroegsignalering, preventie en informele zorg.  

 

 Een visie ontwikkelen, nu en in de toekomst, t.a.v. 

generalisme en specialisme.  

 

 Verder ontwikkelen van blended hulpverlening als werkvorm. 

Blended is een combinatie van face-to-face contact en online 

hulp. Daarmee komt de regie meer bij de cliënt te liggen en 

wordt de eigen kracht versterkt.  

 

 Blijven investeren in jeugd waardoor onze opgebouwde 

kennis op dit terrein niet verloren gaat. Bijvoorbeeld in de 

vorm van preventieve welzijnsactiviteiten, trainingen en 

workshops, ouderschapsreorganisatie, activiteiten vanuit het 

project Veilig Thuis en pedagogische ondersteuning van 

leerkrachten. 

 

 Positioneren van onze dienstverlening, zodat stakeholders 

weten wat we te bieden hebben (marketingcommunicatie). 

 

 Profilering van medewerkers.  

 

Bergen op Zoom   Voorbereiden van een fusie met SWOBOZ en Aan Zet, 

waardoor in Bergen op Zoom een brede welzijnsinstelling 

ontstaat onder aansturing van Traverse. 

 

 Gezamenlijke subsidieaanvragen voor projecten Brabantse 

Wal met SWOBOZ, Aan Zet, BWI en SWO Steenbergen. 

 

Tholen   Aansluiting bij impact Oosterschelde regio. 

 

 Verbreding activiteiten team Tholen. 

 

 Verbeteren accountmanagement bij gemeente 

(toekomstperspectief schetsen). 

 

Roosendaal   Voorbereiden van een verregaande samenwerking met MEE 

in Roosendaal, waardoor we Roosendaalse burgers, 

ongeacht hun beperking, zonder schotten kunnen 

ondersteunen bij hun hulpvragen.  

 

Rucphen  Samenwerking gemeente en partners (SKW). 

 

 Naambekendheid vergroten. 

 

 Verbeteren accountmanagement bij gemeente 

(toekomstperspectief schetsen). 
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II: Verantwoording op orde 

 

Wat is onze ambitie? 

 

Traverse streeft naar waardetoevoeging (maatschappelijk rendement) en wil een 

betrouwbare en innovatieve partner zijn van gemeenten en stakeholders. We willen 

gemeenten voeden met trends en ontwikkelingen in het sociaal domein en actief 

meedenken over strategische beleidskeuzes.  

 

Wat is onze visie? 

 

Goede sturingsinformatie is nodig om aan gemeenten te kunnen verantwoorden wat onze 

kosten/baten en onze maatschappelijk toegevoegde waarde zijn. Ook moeten we 

gemeenten kunnen voeden met signalen en trends. We hebben informatie nodig vanuit 

verschillende perspectieven: financieel (middelen), personeel (medewerkers), klant 

(burger, maatschappij en gemeente) en kwaliteit (verbeteren en vernieuwen).  

 

Wat vinden onze medewerkers? 

“Het bestaande registratiesysteem is niet voldoende geschikt is om ons welzijnsbreed te 

verantwoorden. We hebben een beter systeem nodig, waarmee we ook de toeloop van 

zwaardere casuïstiek kunnen terugkoppelen en effectmeting kunnen registreren. Het 

systeem moet eenvoudiger. We willen het systeem samen met medewerkers 

ontwikkelen. Ook denken wij dat ‘storytelling’ beter werkt dan alleen cijfers, dus willen 

we graag bijdragen aan de verantwoordingsgesprekken met gemeenten. Tot slot vinden 

we dat het dossier van de cliënt moet zijn, niet van de hulpverlener.” (uit: World Café, 

dec. 2014) 
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Wat gaan we doen?  

 

Aanpak korte termijn (2015) Aanpak lange termijn 

 We gaan investeren in de 

ontwikkeling van een nieuw 

registratiesysteem waarmee we 

inzicht krijgen in processen en 

kunnen sturen op resultaat. De 

eerste stap is het opstellen van een 

programma van eisen, dat eind juni 

2015 gereed is. Medewerkers zijn 

hierbij betrokken. De keuze voor 

het registratiesysteem wordt 

gemaakt in 2015.  

 Voor 2015 handhaven we onze 

huidige wijze van verantwoording 

aan de 6 gemeenten. Tegelijkertijd 

gaan we in de gemeente 

Roosendaal experimenteren met de 

effectmeting van onze activiteiten. 

De bevindingen zullen we niet 

alleen delen met de gemeente 

Roosendaal, maar ook benutten 

voor de aanpak op lange termijn. 

Een plan daarvoor wordt in 2015 

opgesteld. 

 De implementatie van het nieuwe 
registratiesysteem volgt in 2016. 

 Per 01-01-2016 hebben we de uren 

verantwoording op orde.   
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III: Personeel en deskundigheidsbevordering 

 

Wat is onze ambitie? 

 

Traverse wil een lerende organisatie zijn waarbinnen medewerkers cyclisch (terugkerend) 

werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. We streven naar 

duurzaam inzetbare medewerkers. We willen dat alle medewerkers in het primaire proces 

werkzaam zijn als sociaal professional, volgens de 8 pijlers van Welzijn Nieuwe stijl. 

 

Wat is onze visie? 

 

Een lerende organisatie kan beter inspelen op veranderingen. Het leren en verbeteren 

vloeit logisch voort uit onze missie, visie en ambities. In onze visie zijn medewerkers zelf 

verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan, maar worden ze ondersteund door de 

organisatie om hun competenties te verbreden en zich verder te ontwikkelen. Ook kennis 

delen is belangrijk. 

Wat vinden onze medewerkers? 

 

“We vinden het een goed idee om teams (gedeeltelijk) interdisciplinair te mixen met als 

doel van elkaar te leren, elkaars kwaliteiten te leren kennen en zo organisatie breed 

inzichtelijk te maken. We willen ook meer gaan samenwerken met vrijwilligers en 

ervaringsdeskundigen en van hen leren. Betere kennisdeling is ook mogelijk door een 

uitgebreidere ‘Wie is Wie’. We willen  onze professionaliteit verbeteren door scholing, 

persoonlijke ontwikkelplannen en intervisies. Ook leren wij van onze senior-collega’s.” 

(uit: World Café, dec. 2014) 
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Wat gaan we doen? 

 

Aanpak korte termijn (2015) Aanpak lange termijn 

 We gaan medewerkers faciliteren 

om te kunnen werken als sociaal 

professional, volgens de pijlers van 

Welzijn Nieuwe Stijl. Om dat te 

bereiken gaan we samen met 

medewerkers het competentie-

gericht werken invoeren en 

evalueren. Medewerkers krijgen de 

regie over hun eigen leertraject 

(POP).  

 Medewerkers worden geschoold in 

oplossingsgerichte 

netwerkstimulering (ONS).  

Ervaringen uit de praktijk worden 

meegenomen in deze werkvorm. 

 We starten met de ontwikkeling van 

een integraal competentiegericht 

personeelsbeleid, waarin alle 

onderdelen met elkaar in 

samenhang worden gebracht, 

aansluitend op de nieuwe Cao en 

wetgeving. 

 We starten met de ontwikkeling van 

een vrijwilligersbeleid ten behoeve 

van de begeleiding en scholing van 

vrijwilligers.  

                             

 We gaan starten met een 

strategische personeelsplanning  

(flexibele schil, tijdelijk en vast). 

 

 In 2016 gaan we een 

vitaliteitsbeleid ontwikkelen voor de 

mobiliteit en duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers (in 

aansluiting op de nieuwe Cao). Met 

duurzaam inzetbaar bedoelen we 

dat medewerkers gezond, 

gemotiveerd, competent en 

productief kunnen werken. 

 

 In 2016 is het vrijwilligersbeleid 

operationeel. 

 

 We gaan medewerkers scholen om 

talenten van vrijwilligers te 

herkennen en te koppelen aan een 

behoefte in het sociaal domein. 

 

 We gaan een 

kennis/kwaliteitssysteem 

ontwikkelen binnen het 

P(ersoneels) I(nformatie) 

S(ysteem).  

 

 We gaan een scholingsbeleid en een 

loopbaanbeleid ontwikkelen.  

 

 Strategische personeelsplanning 

(flexibele schil, tijdelijk en vast). 
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IV: Kwaliteitssysteem 

 

Wat is onze ambitie? 

 

Traverse wil de kwaliteit van haar werk borgen en inzichtelijk maken voor stakeholders. 

 

Wat is onze visie? 

 

Traverse gelooft niet in bureaucratische systemen, maar wil een kwaliteitssysteem dat 

echt van waarde is voor onszelf en onze stakeholders.  

 

Wat vinden onze medewerkers? 

“We willen een organisatiesysteem dat de kwaliteiten van medewerkers inzichtelijk 

maakt. We vinden dat kwaliteit niet altijd meetbaar is in cijfers. Suggestie is om goed te 

onderzoeken wat hierin wenselijk, haalbaar, nuttig en noodzakelijk is. Ook het 

cliënttevredenheidsonderzoek is aan verbetering toe.” (uit: World Café, dec. 2014) 

 

 
 

Wat gaan we doen? 

 

Aanpak korte termijn (2015) Aanpak lange termijn 

 Voor 2015 hebben we met de gemeenten 

een aantal kwaliteitseisen afgesproken, 

die op dit moment voldoende in ons 

kwaliteitssysteem zijn geborgd. 

 We houden het kwaliteitshandboek up to 

date. 

 We gaan deze onderzoeken uitvoeren:  

- klanttevredenheidsonderzoek; 

- medewerkerstevredenheidsonderzoek; 

- stakeholdersonderzoek. 

 We gaan een Traverse 

kwaliteitsonderzoek uitvoeren en 

publiceren dat wat we doen, tevens nieuw 

plan 2016 maken en dit melden. 

 De MOgroep is bezig met het 

ontwikkelen van een nieuw 

kwaliteitskeurmerk, een proces 

dat wij op de voet volgen. Het 

eerste voorstel is getoetst door 

de leden. Kwaliteit wordt daarbij 

gedefinieerd aan de hand van 

drie lagen: vakmanschap, 

dienstverlening en organisatie & 

bestuur. Als het definitieve 

voorstel er ligt, besluit Traverse 

of ze gaat deelnemen. Tot die 

tijd houden we ons huidige 

kwaliteitssysteem up to date. 
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V: Organisatie 

 

Wat is onze ambitie? 

 

We willen een organisatie zijn die het primaire proces en het vakmanschap van de 

professional centraal stelt. We willen onze professionals vrijheid, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid geven om doelen op eigen wijze te behalen, passend binnen de 

kaders van ons strategisch beleid.   

 

Wat is onze visie? 

 

Het primair proces en vakmanschap centraal stellen, leidt tot een grotere motivatie onder 

medewerkers en een hogere tevredenheid onder klanten en opdrachtgevers. Gemeenten 

verwachten van ons dat we flexibel kunnen inspelen op vragen uit de lokale samenleving 

en heel goed weten wat onze inspanningen hebben gekost en opgeleverd. Daarom is het 

belangrijk dat de integrale eindverantwoordelijkheid (voor resultaten, dienstverlening, 

financiën, personeel en faciliteiten) zo dicht mogelijk bij het primaire proces ligt.  

 

Resultaatverantwoordelijkheid 

In onze visie krijgen medewerkers veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om hun 

werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden. Medewerkers zijn zelf 

verantwoordelijk voor het bereiken van resultaten, binnen de kaders van ons strategisch 

beleid. Ondanks alle vrijheid is er geen sprake van vrijblijvendheid. Degenen die hun 

verantwoordelijkheid niet nemen, worden daarop aangesproken. Traverse faciliteert 

medewerkers om die verantwoordelijkheid te nemen. Onder meer in de vorm van 

scholing, coaching en andere faciliteiten, zoals een goed registratieprogramma.  

 

Nieuw organiseren (ook oplossingsgericht) 

Leidraad voor onze organisatie is het Oplossingsgericht Werken en de 6 uitgangspunten 

van het Nieuw Organiseren: vertrouwen, waardetoevoeging, verantwoordelijkheid, 

binding, ontspanning en congruentie. We willen bouwen aan een sociale gemeenschap, 

waarin we samenwerken om maatschappelijke waarde toe te voegen, met inzet van 

ieders talenten. Cocreatie is daarbij een sleutelbegrip. Als teamleden samen waarde 

toevoegen ontstaan mogelijkheden die geen enkel teamlid alleen had kunnen realiseren. 

Diversiteit binnen het team is hiervoor noodzakelijk. Generalist versus specialist. 

 

Visie op leidinggeven  

Leidinggevenden sturen in onze visie vooral op output (het resultaat). De regiomanager 

is integraal eindverantwoordelijk, stelt de gewenste resultaten vast en coacht het proces. 

Qua stijl van leidinggeven betekent dit een omslag van management naar dienend 

leiderschap. Managers sturen dus niet op de wijze van uitvoeren, maar op 

waardetoevoeging. Ze faciliteren medewerkers, geven vertrouwen en zijn niet continu 

werkprocessen aan het plannen en controleren. Ze fungeren als schild voor de ruis van 

boven: zorgen ervoor dat de mensen die het werk doen niet teveel lastig gevallen 

worden met formulieren, regels en procedures. Ze geven richting en feedback; ze helpen 

teams het werk als team op te pakken en ze spreken het team aan. Ze helpen het team 

kritisch te blijven op het eigen functioneren en staan paraat voor problemen die niet 

binnen het team kunnen worden opgepakt. 
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Wat vinden onze medewerkers? 

 

“Voor een gezonde organisatiecultuur is nodig: veiligheid, stabiliteit, transparantie, 

zakelijkheid, gelijkwaardigheid op alle niveaus en gelijkwaardig aan de cliënt. We willen 

respectvol met elkaar omgaan, maar elkaar ook ergens op kunnen aanspreken. We 

hebben vertrouwen in eigen kunnen en professie. Van leidinggevenden verwachten we 

mandaat en rugdekking om te experimenteren met de nieuwe manier van werken.”  

(uit: World Café, dec. 2014) 

 

 
 

Wat gaan we doen? 

 

Aanpak korte termijn (2015) Aanpak lange termijn 

 Ontwikkelen visie op integrale 

eindverantwoording. 

 Stabiliteit creëren binnen de teams, om het 

gevoel van veiligheid en vertrouwen van 

medewerkers te vergroten. Dit is 

noodzakelijk voor het samenwerken aan 

een gezamenlijke ambitie. 

 Training MT op leiderschap. 

 Tweede helft 2015: aanpassen van de 

organisatiestructuur, waardoor het primair 

proces centraal komt te staan. Uiteraard in 

nauwe samenspraak met medewerkers en 

medezeggenschapsorganen. 

 Werken met integrale teams die de 

verantwoordelijkheid krijgen om: 

- inhoud te geven aan de opdracht in 

de betreffende gemeente (de 

activiteiten);  

 

- te sturen op het behalen van de 

overeengekomen resultaten en 

prestaties (het effect); 

 

- zich te verantwoorden over de wijze 

waarop deze inzet behaald wordt 

(de €’s, de caseload etc.). 

 Bouwen aan een cultuur die 

past binnen de 

uitgangspunten van het 

Nieuw Organiseren. 
 

 

 


