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We begrijpen de insteek van het 
beleidsplan van de Gemeente Nunspeet. 
Niet alleen vanwege de nostalgische 
waarde die de portretten hebben. 
Ook vanwege het beeld wat de foto’s 
oproepen van mensen die ondanks 
zorgen en problemen, kunnen lachen, 
het leven vieren, genieten en het goede 
proberen te doen. En dat zo veel mogelijk 
met elkaar, samenhorig en krachtig. 

De gemeente Nunspeet heeft als titel 
van haar nieuwe beleidsplan sociaal 
domein 2022-2025 gekozen voor de 
verwijzing naar het boek ‘Allenig zijn 
is maar een wankele basis’. Uit deze 
serie Veluwse portretten van schrijver 
Arjen Kahlman en fotograaf Brand 
Overeem, staat volgens de gemeente 
‘Gies’ symbool voor de doelgroepen 
van dat plan. Een gelukkig man, die 
niet eens beroep deed op zijn AOW, 
die ruimte moet krijgen om zijn eigen 
keuzes te maken. Maar je kan er ook 
anders naar kijken. Was Gies geen 
zorgmijder, verslaafd aan cognac, 
eenzaam en werd hij ‘verplaatst’ toen 
de gemeente zijn krot wilde ruimen? 

Een ander portret uit dit boek brengt dit 
mooi in beeld. Andries (78) en Grietje (84) 
staan afgebeeld op de foto hierboven. 
Zij zijn voor ons het toonbeeld van dit 
levensgeluk. Hun vitale & gezonde 
uitstraling geven vorm aan ‘welzijn’. 
Daarom staan zij voor ons symbool voor 
wat wij als stichting Welzijn Nunspeet 
voor ogen hebben en willen bereiken.

DEEL 1 // VISIE DOCUMENT // INLEIDING
BESCHOUW ONS MAAR ALS UITZONDERING
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op basis van respect voor ieders bijdrage en 
achtergrond. Voor ons is dat de inclusieve 
samenleving. 

Onze slogan is ‘Meedoen werkt!’ Meedoen is 
heel belangrijk, niet alleen voor gevoel van 
eigenwaarde, maar ook voor fysieke gezondheid 
en sociale verbinding. ‘Meedoen werkt!’ is ook 
een uitnodiging om mee te doen. We willen ons 
daarbij niet alleen richten op onze doelgroep met 
een hulpvraag maar ook Nunspeeters met grotere 
draagkracht uitnodigen om met ons mee te doen 
en mee te bouwen aan het welzijn van Nunspeet. 
Het sociale en ondernemende wat Nunspeet 
kenmerkt willen we ook aanspreken in onze 
uitingen en activiteiten.

Stichting Welzijn Nunspeet is de organisatie 
voor breed welzijn in Nunspeet. Wij werken aan 
de grote thema’s van welzijnswerk, namelijk de 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers, 
sociale verbinding (het meedoen en meetellen) 
en de ontwikkeling van de vaardigheden en 
netwerken die daarvoor nodig zijn. Hierbij hebben 
wij in het bijzonder oog voor de doelgroepen die 
daar extra ondersteuning bij nodig hebben, zoals 
jeugd, ouderen, statushouders, mensen met een 
uitkering, een beperking of achterstand op de 
arbeidsmarkt.

Waarom doen we dat? Omdat we de overtuiging 
hebben dat het onze maatschappelijke taak is om 
samenbindend aanwezig te zijn voor iedereen, 

VISIE, MISSIE EN WAARDEN

anderen te betrekken bij onze missie, omdat we 
het niet alleen kunnen of willen. 

Ontwikkeling 
Groei en ontwikkeling is onderdeel van gezond 
leven. We zien nieuwe kansen en mogelijkheden, 
inspireren en dagen uit. Tegelijkertijd weten we 
dat mensen soms moe zijn van het te proberen of 
geen puf meer hebben om opnieuw te beginnen. 
Dan zijn we geduldig en bemoedigend aanwezig. 
Want iedereen verdient een nieuwe kans.

Integrale samenwerking
Welzijnswerk is per definitie iets wat je niet alleen 
doet. Het optrekken met andere welzijns-partners 
is niet meer dan logisch. Maar ook met onderwijs, 
huisartsen, veiligheid, zorg, sport, cultuur en 
natuurlijk de gemeente zelf. Hierbij denken we zo 
veel mogelijk vanuit het inclusieve en integrale 
perspectief op jeugd, gezinnen, ouderen, wijken, 
buurten en kernen. 

We werken vanuit deze waarden aan onze visie met 
een vaste werkwijze. Die beschrijven we hieronder. 
Ook beschrijven we onze doelgroepen en hoe deze 
inzet en de gekozen speerpunten, bijdragen aan 
de maatschappelijke effecten en doelstellingen 
van de gemeente Nunspeet (integraal beleidsplan 
sociaal domein 2022-2025).

Voor SWN zijn er verschillende waarden die 
ons drijven en die door klinken in al onze 
plannen. Die vormen onze cultuur en identiteit. 
De belangrijkste daarvan zijn waardering, 
betrokkenheid, ontwikkeling en samenwerking. 
Het zijn waarden die ons gevoel van optimisme, 
hoop en verwachting uitdragen, dat we met onze 
deelnemers, vrijwilligers en partners samen tot 
mooie dingen mogen komen.

Waardering
Ieder mens wil meetellen en meedoen. Maar 
daar ook in gezien en erkend worden. Waardering 
geven is zo belangrijk. Vooral voor mensen die niet 
meteen uit eigen kracht bereiken wat anderen 
wel zelf kunnen. Voor ons zijn die mensen net 
zo waardevol en we willen dat ze zich geliefd 
en gezien weten. We benoemen het positieve. 
Spreken hoopvolle verwachting uit en waarderen 
de kleine stapjes die mensen maken.

Betrokkenheid
Onze betrokkenheid en toewijding aan onze 
vrijwilligers, deelnemers, gasten en cliënten is 
groot. We geven tijd en aandacht. Iedereen is 
waardevol. We zoeken verbinding en proberen over 
verschillen heen te kijken en naar het gezamenlijke 
te streven. We werken samen met andere 
organisaties en dragen bij aan kennisnetwerken 
en overleggen. We zien het als onze taak ook 

ONZE WAARDEN - EEN POSITIEVE CULTUUR VAN 
WAARDERING, BETROKKENHEID EN ONTWIKKELING
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Activering en participatie
Vanuit onze inloop en activiteiten  ont-
moeten we onze doelgroep. Zij zijn 
dan eerst onze gasten of deelnemers. 
Daar begint het meetellen, omdat we 
hen gastvrij ontvangen, kennen en 
bevestigen. We werken er aan om hen 
vervolgens te betrekken, te activeren 
en te helpen met participeren. Vanuit 
die vergrote betrokkenheid en het 
eigenaarschap wat we met hen en bij hen 
ontwikkelen, versterken we de sociale 
netwerken en sociale vaardigheden 
die zijn nodig om mee te doen. We 
gebruiken daar bij ook de principes en 
instrumenten van positieve gezondheid 
en specifieke interventies die daarvoor 
ontwikkeld zijn.

Ondersteuning en ontwikkeling
We hebben gelukkig veel actieve 
deelnemers en vrijwilligers. Bij ouderen 
spreken we soms ook van cliënten, als 
we regelmatig langs gaan om te zien wat 
er goed gaat en wat er nodig is zodat het 
goed blijft gaan. Vrijwilligerswerk vraagt 
aandacht, aanwezigheid en expertise. 
We investeren in onze vrijwilligers, zodat 
we samen met hen de volle breedte van 
onze doelgroep kunnen bereiken. En 

als we hierdoor de handen vrij 
krijgen, gebruiken we onze tijd 
om weer nieuwe doelgroepen te 
bereiken, nieuwe interventies te 
ontwikkelen of projecten op te 
zetten.

Faciliteren, organiseren en 
verbinden

Sommige vrijwilligers zijn groten-
deels zelfstandig, maar hebben 
ondersteuning nodig in de organisatie, 
het fondsenwerven of met faciliteiten. 
Samen met hen werken we aan de 
nodige projectorganisatie in verbinding 
met ons overige werk. Dit vraagt vaak 
ook goede afstemming met andere 
organisaties en met verschillende 
financiers. Verschillende projecten 
organiseren we ook samen met de 
gemeente en ketenpartners, zoals 
bijvoorbeeld het Maatjesproject, project 
Burenhulp, en het project Nunspeet 
Dementievriendelijk. Door de inzet van 
de vrijwilligers, betrekken we de sterke 
schouders van de samenleving bij de 
minder draagkrachtigen en verrijken we 
ons aanbod. 

WIE 
Doelgroep       

Gasten
Deelnemers        
Vrijwilligers     

Projectleiders

WAT WE DOEN: 
Luisteren en afstemmen
Presentie en outreachend werken
Activering en participatie
Ondersteuning en ontwikkeling
Faciliteren, organiseren en verbinden

Niet iedereen weet wat welzijn is 
of wat welzijn doet. Veel van ons 
werk heeft te maken met preventie. 
We willen voorkomen in plaats van 
genezen. Maar we geloven ook dat 
welzijn bevorderen onze taak is, 
zonder dat dit direct te relateren is 
aan bijvoorbeeld het tegengaan van 
stijgende zorgkosten. Sociale cohesie, 
een betrokken buurt, een gezonde 
en gelukkige jeugd, dat wensen we 
alle Nunspeeters toe. Door meer te 
vertellen over onze werkwijze, maken 
we duidelijker wat we allemaal doen.

Mensen zijn divers en wij komen hen 
op diverse plekken tegen in onze 
organisatie: zij zijn gasten in onze 
inloop, deelnemers aan activiteiten, 
cliënten met een hulpvraag, vrijwilliger 
of coördinator. Deze rollen kunnen zij 
soms tegelijkertijd vervullen. SWN 
kijkt naar waar mensen zijn en waar 
ze mogelijk nog meer of beter tot hun 
recht komen. Afhankelijk van waar we 
hen treffen, sluiten we bij hen aan. Dat 
begint bij luisteren naar de doelgroep 
en onze activiteiten en diensten zo goed 
mogelijk afstemmen op hun vraag.

Presentie en interventie
We werken met al onze doelgroepen 
volgens de principes van presentie en 
interventie. Dat wil zeggen dat we zo 
veel mogelijk van onze tijd daar zijn 
waar onze doelgroep is en ook daar met 
hen kennismaken en contact leggen. Zo 
tellen mensen bij ons mee en kunnen 
we signaleren wat hun vragen of 
problemen zijn. Daarnaast werken we 
outreachend, wat willen zeggen dat 
we er op af stappen, contact leggen, 
doorvragen. Daardoor adresseren 
we onze observaties en kunnen we 
doorpakken en/of doorverwijzen. 
Daarbij zetten we voor de doelgroep 
passende interventies in, die hen verder 
kunnen helpen.

WERKWIJZE SWN
KINDEREN IN UITKERINGSGEZIN
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Verder weten we uit de Gezondheids-
monitor Jeugd 2019 van de GGD (NOG) 
dat het percentage jongeren dat zich 
(heel) gezond voelt licht is afgenomen 
van 89% in 2015 naar 87% in 2019. We 
zien een stijging van psychosociale 
problematiek: in 2015 had 19% van 
de jongeren een verhoogd risico op 
psychosociale problemen. In 2019 is dat 
toegenomen tot 26%. Daarom blijven 
we aandacht houden voor mentale 
gezondheid. Verder zien we dat jongeren 
minder in beweging zijn en dat ‘binge-
drinken’ (meer dan 4 glazen snel achter 
elkaar drinken) niet verder afneemt. 
Deze resultaten benadrukken het belang 
van het werken aan het tegengaan van 
overgewicht, overmatig alcoholgebruik 
en roken. 

In Nunspeet is er over het algemeen 
een grote sociale samenhang en 
wordt er veel omgezien naar elkaar. 
Het feit dat mantelzorg meer dan 
gemiddeld in Nederland aanwezig is, 
is niet per se afdoende. Zij en andere 
doelgroepen hebben onze aandacht 
nodig en dat geldt zeker voor de 
44,2% van de Nunspeters die wel 
eens eenzaam voelt. Op het terrein 
van fysieke gezondheid valt op dat 
Nunspeters te weinig bewegen en 
meer dan gemiddeld met overgewicht 
te kampen hebben.

Het is lastig om een 1-op-1 relatie te 
leggen tussen onze diverse activiteiten 
en deze indicatoren. Via onze activiteiten 
en diensten zetten wij ons in om dit soort 
cijfers positief te beïnvloeden. Daarom 
ontwikkelen we veel activiteiten rondom 
de thema’s gezondheid & bewegen, 
ontmoeting & verbinding. Daarnaast 
werken we aan financiële ondersteuning 
en financieel inzicht. Dit werken we 
verder uit in vijf speerpunten.

DEEL 2 // MEERJARENPLAN
SWN 2022 EN VERDER // OVER NUNSPEET
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Om een goede vertaalslag te maken van dit 
beleidsdocument naar de praktijk zijn er vijf 
speerpunten geformulieerd

 Interventiegerichter werken aan preventie
In 2021 zijn we begonnen met ‘Welzijn op Recept’. 
Daarnaast werken we met ‘Rots en Water 
weerbaarheidstraining’ en de ‘Grip en Glans 
leefstijlinterventie’. Ook is het burenhulp-project 
een voorbeeld van elders bewezen effectief 
programma. Voor de komende jaren willen we 
ons preventief aanbod uitbreiden met meer van 
dit soort effectieve interventies. Te denken valt 
aan ‘Thuis op straat’, ‘Levensvaardigheden’ en 
dergelijke. Naast deze interventies zelf, zetten we 
ook in op verhogen kwaliteit van personeel door 
passende opleidingen en registraties bij Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd en registerplein.

Meer inzet op presentie, inloop en aanwezigheid
Zowel jongeren als ouderen hebben een plek nodig 
om in te lopen en gezien te worden. Het kan een 
eerste kennismaking met onze welzijnswerkers 
zijn, wat indien nodig leidt naar andere zorg-
vormen. Of juist de reden dat extra inzet van 
zorg-middelen niet nodig is, omdat met hulp van 
een maatje of vrijwilligersnetwerk oplossingen 
aangereikt kunnen worden. Onze droom is een 
eigen jongerencentrum waar al onze preventie 
en outreachende interventies samen komen. We 
willen minstens wekelijks tien inloopmomenten 
hebben voor onze diverse doelgroepen.

Duurzaam, toekomstgerichte mobiliteitsoplos-
sing voor ouderen 
De AMVO-bussen zijn aan het einde van hun 
levensduur, maar de behoefte bij ouderen is 
onverminderd groot. De vervoersmiddelen en de  

vrijwillige chauffeurs stellen hen in staat om mee 
te doen, zonder de drempel van hoge kosten die 
taxi-voorzieningen vragen. In samenspraak met 
de doelgroep en betrokkenen, moeten we een 
duurzaam ingerichte mobiliteitsoplossing bieden, 
die past bij onze organisatie en bij de vraag in de 
gemeente.

Aanbod voor statushouders integreren
Ons activiteiten-aanbod voor nieuwkomers en 
statushouders is nu projectmatig. Het is onze 
ambitie om daar een structureel aanbod voor 
te ontwikkelen wat deze doelgroep aanspreekt, 
maar vooral ook helpt met meedoen in de ‘brede 
samenleving’. Daarbij denken we naast vrouwen 
(waarvoor we nu al activiteiten organiseren) ook 
aan de mannen uit deze doelgroep. We willen 
minstens vijftig statushouders structureel 
betrekken.

Wijkgericht en op straat
We willen niet wachten tot mensen bij ons 
komen, maar zelf er op uit trekken. Dat doen we 
bijvoorbeeld door straat- en buurtcoördinatoren 
op te leiden die onze oren en ogen kunnen zijn (een 
van de doelen van project Burenhulp 2022). We 
gaan er vanuit dat de druk op de wijken toeneemt, 
door 1) de vraag naar beschermd thuis wonen van 
mensen met psychische hulpvraag, 2) het langer 
thuis wonen van ouderen en 3) het woningentekort 
voor met name jongeren. Om die reden zetten wij 
juist in op aanwezigheid en betrokkenheid op de 
buurt, om zo welzijn te bevorderen en problemen 
te voorkomen. Naast coördinatoren werven we 
ook maatjes en steunfiguren die ingezet kunnen 
worden bij hulpvragen. Minstens tien procent 
van de straten in Nunspeet is op deze manier 
verbonden aan dit project.
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WAT DOEN WE NIET
Welzijn staat naast sport, recreatie, cultuur en onderwijs aan de sociale basis van een 
samenleving. Al die dingen zijn nodig voor de positieve gezondheid van een samenleving. Soms 
bieden wij activiteiten en diensten aan die een erg sportief of recreatief karakter hebben. Het 
verschil is echter dat welzijnswerk zich richt op doelgroepen die zonder die ondersteuning niet in 
beweging of in contact zouden komen. Groepen die anders zouden vereenzamen of die overlast 
zouden veroorzaken. Burgers en vrijwilligers kunnen ook veel zelf. Als wij nodig zijn vanwege 
de contiuniteit, of om het faciliteren via huisvesting of financieel, kunnen we dat overwegen. We 
zullen echter voor ogen moeten houden dat die activiteiten die grotendeels door vrijwilligers 
gerund worden, wel bij moeten dragen aan onze doelstellingen en de door ons als belangrijk 
aangemerkte doelgroepen.

SWN EN HET INTEGRALE BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN
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Dit visiestuk en het bijbehorende jaarplan 
zijn onderdeel van het uitvoeringsplan van de 
welzijnsorganisaties in Nunspeet. We hebben 
het opgesteld uitgaande van onze eigen kracht 
en expertise. Je kan niet delen, wat je niet hebt. 
Goed weten wie je bent, wat je gegeven is en 
wat je kan is voorwaarde voor samenwerken. 
Dat hebben we hierboven beschreven en dat is 
onze bijdrage aan dit grotere geheel. Hieronder 
beschrijven we hoe deze plannen samenhangen 
met de beoogde maatschappelijke effecten uit 
het integrale beleidsplan sociaal domein 2022-
2025.

Stijging in ervaren positieve gezondheid
Het gewenste maatschappelijk effect van de inzet 
van welzijn op positieve gezondheid onderschrijven 
wij volledig. Hoewel het spinnenweb van positieve 
gezondheid vooral als gespreksinstrument bedoeld 
is, geeft het een goede richting om individuele 
gesprekken en begeleiding, groepsactiviteiten 
(bijvoorbeeld rondom thema bewegen), maar 
ook vrijwilligerswerk of sportevenementen te 
beoordelen. Bij elke activiteit kunnen wij ons de 
vraag stellen: hoe draagt dit bij aan de positieve 
gezondheid van onze doelgroep. Door dat 
consequent te doen, zullen we de effecten daarvan 
kunnen zien. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wel-
bevinden van alle inwoners
In de eerste plaats is ieder voor zich verantwoordelijk 
voor eigen welbevinden, maar daar waar daar hulp 
bij nodig is om dat vorm te geven, willen wij er zijn. 
Laagdrempelig en toegankelijk. Daardoor durven 
mensen hun zorgen met ons te delen. Wij doen 
ook beroep op onze deelnemers en vrijwilligers 
om zich te bekommeren om hun naasten. De 
sterke schouders ontwikkelen, om nog sterker 
te worden en zo meer te kunnen dragen is waar 
we daarbij aan denken. Het werven, opleiden en 
ondersteunen van maatjes en steunfiguren is 
daar onderdeel van. Ook staan we open voor het 
faciliteren van burgerinitiatieven, die support of 
faciliteiten nodig hebben.

De nodige ondersteuning is structureel dichtbij 
en snel beschikbaar.
Wat welzijn doet is outreachend werken aan 
preventieve ondersteuning, bijvoorbeeld door 
huisbezoeken (alle 75+ers krijgen een bezoek) en 
via onze inloop-momenten. Die organiseren we zo 
dicht mogelijk bij waar de doelgroep is.  Daarnaast 
werken we samen met andere organisaties, 
bijvoorbeeld in Veluvine, om zo op herkenbare 
plaatsen, waar mensen toch al komen, aanwezig 
te zijn. Door een financieel trefpunt of een 
gezamenlijke maaltijd bereiken we deze vorm 
van nabijheid. Via ‘Welzijn op recept’ kunnen we 
ook direct aanbod leveren, als huisartsen iemand 
doorverwijzen.

Iedereen heeft dezelfde kansen
Wij kunnen bij de selectie van onze doelgroepen 
en prioriteiten naar de mensen die met een 
achterstand beginnen. We zetten in op de 
ontwikkeling van taal (maatjesproject, Samen 
verder project), veerkracht, weerbaarheid 
(trainingen) en participatie. Zo dragen we bij aan 
dit maatschappelijk effect. 

Vroegtijdig onderkennen, voorkomen of oplossen 
van problemen
Voorkomen is beter dan genezen. En preventie is 
goedkoper dan zorg. En het is goed om te weten 
wanneer je moet doorverwijzen. Wij doen beiden. 
Door projecten als ‘Welzijn op recept’ bieden 
we een alternatief voor zorg. Maar hoe dan ook 
zetten we met al onze preventieve activiteiten en 
ons outreachend handelen in op het voorkomen 
of vroeg-signaleren van problemen. Door de 
kwaliteit van ons aanbod te verhogen, worden 
we steeds beter in het onderkennen, voorkomen 
of oplossen van problemen. We verhogen onze 
kwaliteit door medewerkers op te leiden, intervisie 
te organiseren, klanttevredenheidsonderzoeken 
te doen en samen met vrijwilligers regelmatig af 
te stemmen wat goed gaat en wat beter kan.
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2021 - Visie Sociaal Domein - gemeente Nunspeet
2021 - Integraal beleidsplan Sociaal Domein 2022-2025 – gemeente Nunspeet

2021 - Jongerenonderzoek gemeente Nunspeet
2019 – Preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet

2019 – Gezondheidsmonitor jeugd - Resultaten gezondheidsmonitors 2019 | GGD NOG
https://www.ggdnog.nl/gezondheid/gezond-leven/gezondheidsmonitors

Potentie-van-preventie.pdf (nji.nl) 
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Potentie-van-preventie.pdf

Gemeenten moeten veel actiever worden met preventie – Sociale Vraagstukken
https://www.socialevraagstukken.nl/gemeenten-moeten-met-preventie-aan-de-slag-gaan/

Kamerbrief over voortgang Preventie in het Zorgstelsel | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/09/kamerbrief-over-voortgang-preventie-in-het-zorgstelsel

Onderzoek toont aan: sociaal werk rendeert - Binnenlands Bestuur
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/onderzoek-toont-aan-sociaal-werk-rendeert

Sociaal werk rendeert, maar dat inzicht verdient wel aanscherping – Sociale Vraagstukken
https://www.socialevraagstukken.nl/sociaal-werk-rendeert-maar-dat-inzicht-verdient-wel-aanscherping/

Het IJslands model: Trimbos.nl | INF115: Gezond en kansrijk opgroeien
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/inf115-gezond-en-kansrijk-opgroeien/

Presentie Als Ingebedde Interventie | Stichting Presentie
https://www.presentie.nl/kennisbank/presentie-als-ingebedde-interventie/

     Stichting-Welzijn-Nunspeet
     stichtingwelzijnnunspeet
     jongerenwerkdegarage

VELUVINE 
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet
0341 - 25 20 20 
info@welzijnnunspeet.nl

BRONNEN EN ACHTERGROND INFORMATIE

WWW.WELZIJNNUNSPEET.NL


