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WELzijn in Almere

Voorwoord

H oe wel voelt u zich in Almere? Die vraag 
stelde ik steevast aan de deelnemers van 
de bijeenkomsten die we hielden voordat 

we dit welzijnskader maakten. Het is een vraag die 
we allemaal af en toe aan elkaar moeten stellen. 
In tijden dat de coronacrisis veel van ons vraagt. 
En eigenlijk onder alle omstandigheden. Het is 
belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar en 
op de hoogte te blijven van elkaars wel en wee.

Sociaal cement
Uiteindelijk is het die onderlinge betrokkenheid die 
ons overeind houdt als het even niet zo lekker gaat. 
Als de problemen groter zijn dan de oplossingen. 
Als we ons er alleen voor voelen staan. Gelukkig 
vinden er heel veel aandachtsvolle gesprekken 
plaats in Almere. Er zijn allerlei plekken waar 
mensen elkaar ontmoeten. Dat zijn onmisbare 
oases. De stad heeft ook duizenden onmisbare vrij-
willigers, mantelzorgers en professionals die zich 
inzetten om van betekenis te zijn voor anderen. 
Waar zouden we zijn zonder hen? Zij vormen het 
sociale cement in een wijk, een buurtje, een straat. 

Ontmoeting is het fundament
Welzijn is de basis om prettig wonen in de stad 
mede mogelijk te maken. Andere zaken - niet 

alleen sociaal, maar ook fysiek - dragen daar 
overigens ook aan bij. Denk aan een schone straat, 
een groene omgeving. Het helpt allemaal om je 
prettig te voelen. Maar ontmoeting is toch het 
fundament van je niet eenzaam weten in de stad. 
Daarom willen we mensen bij elkaar brengen en 
eigen initiatieven daartoe alle ruimte geven. Het is 
niet voor niets een van de centrale thema’s in dit 
welzijnskader.

Een sterkere sociale basis
Een risico voor het welzijnswerk is dat je er zo 
veel onder kunt scharen. Het lijkt dan een soort 
duizenddingendoekje. Het is overal en tegelijkertijd 
nergens van. Dat willen we in Almere anders doen. 
Met dit kader brengen we focus aan. Het helpt ons 
om keuzes te maken en de sociale basis in de stad 
verder te versterken. De basis die wordt gevormd 
door een samenleving die samenleeft.  
 
Samen kunnen we de stad en de Almeerders laten 
bloeien. Hoe mooi wordt dat?! 

 
Roelie Bosch 
Wethouder Welzijn, Jeugd, Onderwijs,  
Ouderen en Gezondheid
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WELzijn in Almere

Het Almeerse 
welzijnswerk 
versterkt de 
netwerken 
om mensen 
heen

1.1 WAAROM DIT WELZIJNSKADER?

A lmere heeft meer dan 215.000 
inwoners. Zij hebben hun thuis 
in Almere en geven hun leven 

hier vorm. Zij hebben sociale contacten, 
gaan naar school of werk en doen aan 
sport en ontspanning. Zo bouwen zij 
aan hun toekomst en vullen zij hun dag 
op een manier die bij hen past.

Ieder mens in Almere is waardevol. De 
gemeente vindt het dan ook belangrijk 
dat Almeerders zich ‘wel’ voelen in 
de stad en kunnen meedoen aan het 
normale stadsleven. Het welzijn van 
mensen hangt sterk samen met hun 
sociale leefomgeving. Mensen die 
regelmatig sociale contacten hebben, of 
deelnemen aan verenigingsactiviteiten 
zijn vaker gelukkig.1  

In een grote stad als Almere is de 
kans op eenzaamheid groter en zijn er 
gemiddeld genomen minder contac-
ten met buurtgenoten dan in kleinere 
gemeenten. Dit komt onder andere 

doordat Almere een jonge stad is met 
relatief veel verhuisbewegingen. Niet 
alle inwoners zijn van oudsher ge-
worteld in hun wijk. Ook werken veel 
mensen buiten de stadsgrenzen, waar-
door er minder gelegenheid is om in de 
eigen omgeving een sociaal netwerk op 
te bouwen.

Goede sociale contacten verminderen 
eenzaamheid en hebben indirect een 
positief effect op zowel de mentale als 
fysieke gezondheid van mensen.2 Met 
name sociale eenzaamheid is tegen 
te gaan door te bouwen aan een goed 
eigen netwerk.3 Investeren in sociale 
netwerken betekent dan ook investeren 
in individuele en maatschappelijke 
veerkracht.4 

Vanuit die gedachte ondersteunt het 
welzijnswerk het samenleven in Almere 
en versterkt het de netwerken om men-
sen heen. Zo levert het een bijdrage om 
de leefomgeving van inwoners pretti-
ger, leefbaarder en socialer te maken. 
Bijvoorbeeld via ontmoetingsplekken, 
activiteiten in wijken en hulp bij bewo-
nersinitiatieven en mantelzorg. Vrijwilli-

gers en professionals brengen mensen 
bij elkaar. Dit bevordert de gemeen-
schapszin. Ze sporen ook mogelijke 
problemen op, zodat er snel een oplos-
sing kan komen. En ze nemen drempels 
weg voor Almeerders voor wie meedoen 
minder vanzelfsprekend is. Daarmee 
kan hun inzet een beroep op formele 
ondersteuning via de Jeugdwet, de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
of andere wetten aanvullen, vermin-
deren of zelfs voorkomen. Hoewel niet 
iedere inwoner er misschien gebruik 
van maakt, is het welzijnswerk er in de 
kern dus voor iedereen. 
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Als het erop 
aankomt, hoef je er in 
Almere niet alleen voor te staan. 
Zoveel is wel duidelijk geworden 
tijdens de coronacrisis. Door de hele 
stad ontstonden er initiatieven om 
anderen praktische hulp te bieden of 
een welgemeend hart onder de riem te 
steken. Almeerders kookten voor elkaar, 
dronken koffie op anderhalve meter 
bij de voordeur, stonden overbelaste 
mantelzorgers bij en gaven aandacht op 
afstand aan mensen die de deur niet uit 
konden of mochten.

De crisissituatie laat zien dat mensen 
elkaar nodig hebben. Het toont ook 
aan hoe belangrijk het is om een 
stevig sociaal fundament te hebben 
voor het samenleven in onze stad. 
Dat begint op het niveau van mens 
naast mens. Bij omzien naar elkaar, 
betrokken buurtgenoot zijn en samen 
je woonomgeving fijn maken en 
houden. Ook professionals hebben een 
belangrijke rol. Het sociaal werk is 
tijdens de coronacrisis niet voor niets 
benoemd als cruciaal beroep. Met elkaar 
moeten we er alles aan blijven doen 
om aandachtsvolle verbinding tussen 
mensen te bevorderen.

UIT DE PRAKTIJK

De coronacrisis laat 
zien dat mensen elkaar 
nodig hebben en 
omzien naar elkaar.
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WELzijn in Almere

Welzijnsbeleid 
past in het brede 
sociale beleid 
van de gemeente 
Almere

1.2 BELANGRIJK DEEL 
VAN HET GEHEEL

W elzijn past in het brede soci-
ale beleid van de gemeente 
Almere. Dat richt zich op vier 

grote thema’s, zo staat beschreven in 
het beleidsplan sociaal domein ‘Antici-
peren op wat nodig is’:

1. Een sterk stadsleven waarin ieder-
een tot zijn recht komt, waarin we 
naar elkaar omzien en waarin elke 
Almeerder de kans krijgt het beste 
uit zichzelf te halen. 

2. Passende ondersteuning waar no-
dig. Die ondersteuning is toeganke-
lijk. En het is afgestemd op iemands 
situatie, netwerk, mogelijkheden en 
behoeften.

3.  Mogelijk maken dat Almeerders op 
een fijne manier ‘zo thuis mogelijk’ 
opgroeien en wonen. Ook mensen 
die nu nog in een instelling (gaan) 
wonen.

4.  Effectief ingrijpen bij inwoners bij 
wie de problemen zich opstapelen.

Met bijvoorbeeld scholen, sport- en 
cultuurverenigingen, religieuze groepen 
of instellingen en de (jeugd)gezond-
heidszorg draagt welzijnswerk bij aan 
een sterke basis in de stad. Samen 
bevorderen zij de sociale contacten en 
samenredzaamheid die nodig zijn om 
‘zo thuis mogelijk’ te (blijven) wonen en 
op een prettige manier samen te leven.  
 
Samen dragen zij verder bij aan de 
positieve gezondheid van Almeerders. 
Dit is een term die ook centraal staat 
in het Almeerse gezondheidsbeleid.5 
Het gaat over goed in je vel zitten, over 
omgaan met tegenslagen, over erbij 
horen, over contacten hebben en over 
zinvol bezig zijn. Kortom, het gaat om 
eraan bijdragen dat Almeerders zich 
gezond en ‘wel’ voelen op een manier 
die bij ze past.

1.3 BEHOEFTE AAN INZICHT, 
OVERZICHT EN KEUZES

D e afgelopen jaren waren zelf-
redzaamheid en eigen kracht 
leidende begrippen in het sociaal 

domein in Nederland en ook in Alme-
re. Dit heeft geleid tot een focus op 
individuele hulpverlening, met indivi-
dualisering als gevolg. Mensen wonen 
daarnaast langer thuis, ook als ze door 
ouderdom of bijvoorbeeld psychische 
problemen veel ondersteuning nodig 
hebben.  
 
Niet iedereen in de stad kan vanzelf-
sprekend meedoen aan het normale 
stadsleven. De sociale eenzaamheid 
stijgt en de betrokkenheid bij de eigen 
buurt is gemiddeld lager dan in andere 
(middel)grote gemeenten. Mensen 
hebben elkaar echter wel nodig. De 
roep om versterking van de sociale 
basis zwelt daarom aan.6 Daarnaast 
merken we dat de financiële druk op 
het Almeerse welzijnswerk al een tijd 
toeneemt. 
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Het is tijd 
om stil te 
staan bij de 
waarde van 
welzijnswerk 
voor de stad

De bevolking groeit, maar welzijnsbud-
getten groeien niet automatisch mee 
(zie paragraaf 5.1.1). Dit soort ontwik-
kelingen werpen de vraag op hoe het 
welzijnswerk functioneert. Sluit het nog 
voldoende aan bij wat Almeerders willen 
en nodig hebben? Leidt het tot de ge-
wenste effecten in de stad? En wat zou 
er anders of beter kunnen? Tot nu toe is 
er geen document dat de huidige situatie 
op een rij zet en een gerichte visie en 
bijbehorende keuzes beschrijft voor de 
toekomst. Dit welzijnskader brengt daar 
verandering in. We beschrijven:

• hoe het welzijnsveld nu in elkaar zit 
en welke behoeften de stad heeft op 
dit vlak (hoofdstuk 2).

• de visie op hoe het welzijnsbeleid 
op de langere termijn vorm krijgt in 
Almere (hoofdstuk 3).

• welke concrete eerste keuzes 
we hiertoe op de middellange en 
korte termijn maken op basis van 
de behoeften van inwoners en 
professionals (hoofdstuk 4).

• welke noodzakelijke financiële keu-
zes we op de korte termijn maken 
en wat de gevolgen hiervan zijn in en 
voor de stad (hoofdstuk 5).

De afgelopen jaren waren onze ambities 
voor het welzijnswerk steeds onderdeel 
van bredere plannen en nota’s. Als 
onderdeel van het totale sociaal domein 
en als middel om allerlei problemen 
te voorkomen, van zorg tot armoede 
en overlast. In dit document geven we 
het een eigen podium en beschrijven 
we de eigen waarde ervan voor de stad, 
de onderlinge gemeenschapszin en de 
kwaliteit van leven van de Almeerders. 
Wie zij ook zijn en wat hun persoonlijke 
verhaal ook is. 

Het verminderen of, nog liever, het voor 
zijn van beginnende problemen blijft 
belangrijk. Maar bovenal gaat het om 
het ondersteunen van de sociale leef-
omgeving van mensen. We laten zien 
hoe we daar samen verder aan bouwen 
met inwoners, vrijwilligers, mantel-
zorgers, professionals en ambtenaren. 
Dit kader dient als leidraad voor onze 
onderlinge samenwerking en als gids 
voor gerichte verbetering en verstevi-
ging van wat er is in Almere.

Het kader kent geen expliciete eindda-
tum. We vinden het namelijk wenselijk 
om meerjarige focus en richting aan te 
brengen, los van de lopende college- 
en raadsperiode. Daarmee geven we 
Almere voor langere tijd duidelijkheid 
over de visie op en grote lijnen van het 
welzijnswerk. In de uitvoering per jaar 
is er tegelijkertijd volop ruimte om in 
te spelen op actuele ontwikkelingen of 
veranderende behoeften van Almeer-
ders. Hoe dit vorm krijgt, staat verderop 
in hoofdstuk 4.
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De huidige situatie 
en de behoeften 
van de stad2
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WELzijn in Almere

We zoeken 
naar een 
balans tussen 
focus en 
samenhang

2.1 HOE ZIET HET WELZIJNSWERK 
ER NU UIT?

Om na te denken over de toe-
komst van het Almeerse wel-
zijnswerk, is het belangrijk om 

te weten hoe het tot nu toe in elkaar zit. 
We beschrijven wat we er in dit kader 
wel en niet onder verstaan. Dit doen 
we aan de hand van de illustratie op 
de volgende pagina. Hoeveel geld we 
nu per onderdeel besteden, maken we 
inzichtelijk in hoofdstuk 5 en bijlage 1.

2.1.1 Wat verstaan we wel en niet 
onder welzijnswerk?
De illustratie op de volgende pagina 
toont in vier niveaus de onderwerpen 
die vallen onder het Almeerse wel-
zijnswerk. Daarnaast zijn er allerlei 
onderwerpen die onmiskenbaar ook 
invloed hebben op het welbevinden 
van Almeerders. Toch rekenen we 
thema’s als sport, cultuur, gezondheid, 
veiligheid, inkomensondersteuning en 
activiteiten op weg naar een betaalde 
baan niet tot het welzijnswerk. De 
thema’s hebben namelijk elk hun eigen 

doelstellingen en opdrachten, veelal 
vastgelegd in eigen beleidsnota’s. We 
kiezen er daarom voor om ze geen 
inhoudelijk onderdeel te maken van dit 
kader. Dit geeft focus. Het voorkomt 
dat we welzijn presenteren als een 
‘duizenddingendoekje’ dat overal en 
tegelijkertijd nergens van is. 

In de dagelijkse praktijk komen de 
genoemde thema’s overigens vaak wel 
samen. De Almeerse welzijnsorgani-
saties voeren namelijk ook taken uit 
gericht op deze thema’s. Denk bij-
voorbeeld aan activering van inwoners 
zonder betaald werk of ondersteuning 
van mensen met (dreigende) schulden. 
De inzet van de welzijnsorganisaties 
is dus breder dan beschreven in dit 
welzijnskader. We hebben oog voor 
de onderlinge afhankelijkheden en 
verbindingen en sturen aan op sa-
menhang en samenwerking in de 
uitvoering. Bijvoorbeeld door te bouwen 
aan sterke wijknetwerken (zie ook 
paragraaf 3.2.2).  

Er is ook een link met thema’s als 
groen beheer en de betrokkenheid 
van Almeerders bij de inrichting van 

hun woon- en leefomgeving. Ook 
deze hebben een grote invloed op 
hoe ‘wel’ inwoners zich voelen in hun 
wijk, maar zijn geen onderdeel van 
het welzijnswerk. 

2.1.2 Vier niveaus van welzijnswerk
Om de verschillende aspecten van 
het welzijnswerk op een rij te zetten, 
presenteren we ze in de illustratie op 
de volgende pagina los van elkaar. In 
werkelijkheid lopen de verschillende 
niveaus vloeiend in elkaar over en zijn 
er onderlinge dwarsverbanden.

De eerste drie niveaus gaan vooral over 
inzet voor de hele Almeerse bevolking. 
Vanaf niveau 4 verschuift de aandacht 
meer naar individuele personen met 
een (lichte) ondersteuningsbehoefte.
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Niveau 1 
Ontmoeten en 
verbinden

Niveau 3
Ondersteunen 
vrijwilligers en 
mantelzorgers

Niveau 5
Inzetten van 
laagdrempelige 
formele 
ondersteuning 
zonder indicatie

Niveau 2 
Makelen en 
schakelen in 
de wijken

Vier niveaus 
van welzijnswerk

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Inzet voor alle 
Almeerders
Universele preventie

Projecten voor 
specifieke groepen
Selectieve preventie

Formele 
(één-op-één-)
ondersteuning
Geen onderdeel van 
welzijnskader

Niveau 4 
Uitvoeren projecten 
gericht op 
specifieke groepen 
(grotendeels 
uitgevoerd door 
vrijwilligers)
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Niveau 1: Ontmoeten en verbinden 
Welzijnswerk begint op het niveau dicht 
bij Almeerders in de wijken. Het gaat 
dan om plekken waar kinderen begeleid 
met elkaar kunnen spelen en buurtbe-
woners elkaar ontmoeten. Het gaat ook 
om activiteiten gericht op elkaar helpen 
(bijvoorbeeld via een burennetwerk) of 
op ontmoeting buiten de eigen wijk (bij-
voorbeeld seniorenuitjes met een bus 
of boot). Zijn de verhoudingen tussen 
buurtgenoten tijdelijk minder goed, dan 
zijn er projecten als buurtbemiddeling. 
Er is verder steeds meer aandacht voor 
digitaal contact. Niet alleen op fysieke 
locaties, maar ook via allerlei digitale 
platforms en apps vormen mensen 
namelijk groepen om elkaar bijvoor-
beeld hulp te bieden of goederen uit 
te wisselen. Ook zijn er projecten om 
mensen beter wegwijs te maken in de 
digitale wereld en ze te leren omgaan 
met technologische innovaties. 

Investeringen in bovenstaande zaken 
dragen bij aan informele contacten en 
verbinding tussen inwoners. En ze hel-
pen mensen om zich thuis te voelen in 
hun woon- en leefomgeving. De fysieke 
opbouw van wijken draagt hier overi-

gens ook aan bij. Verder stimuleren we 
initiatieven van inwoners die andere 
Almeerders helpen meedoen, omdat dit 
bijdraagt aan onderlinge verbindingen 
in buurten en wijken. 

Niveau 2: Makelen en schakelen 
in de wijken 
Actieve inwoners spelen op buurt- en 
wijkniveau een grote rol om activiteiten 
te organiseren en mensen bij elkaar te 
brengen. Welzijnsprofessionals leveren 
hier ook een belangrijke bijdrage aan 
en nemen hier deels ook het voortouw 
in. Soms doen zij dit met speciale aan-
dacht voor bepaalde (leeftijds)groepen, 
zoals kinderen, jongeren of senioren. 
Inwoners onderling en welzijnsprofes-
sionals zijn belangrijke oren en ogen in 
de wijken (en in toenemende mate ook 
digitaal) om tijdig te signaleren als het 
minder goed gaat met iemand. 

Vanuit het welzijnsbeleid zetten we in 
op de disciplines kinderwerk, jonge-
renwerk, seniorenwerk, opbouwwerk, 
sociaal-cultureel werk en het werk van 
de buurtsportcoaches. Dat is natuurlijk 
niet de enige inzet in de wijken. De 
wijkteams hebben bijvoorbeeld ook een 
rol bij het signaleren van en inspelen op 
de ondersteuningsbehoeften van inwo-
ners. Daarom vindt er ook opbouwwerk 
plaats vanuit de wijkteams. 

De genoemde disciplines werken in de 
praktijk ook nauw samen met onder 
andere scholen, de cultuurverbinder 
en de gebiedssecretarissen van het 
gemeentelijke team Leefbaarheid. 

Niveau 3: Ondersteunen vrijwilligers 
en mantelzorgers 
De tienduizenden vrijwilligers in Almere 
redden zich op veel vlakken zelf. Het 
expertisecentrum vrijwillige inzet 
ondersteunt waar nodig bij bijvoorbeeld 
het werven, informeren en trainen van 
vrijwilligers. Ook legt het expertisecen-
trum verbindingen tussen vrijwilligers 
onderling en met vrijwilligersorganisa-
ties.

Welzijnswerk 
begint dicht bij 
Almeerders in 
de wijken
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We kennen in Almere daarnaast het 
expertisecentrum voor mantelzorgon-
dersteuning. Mantelzorgers van alle 
leeftijden kunnen hier terecht voor on-
der andere laagdrempelige informatie 
en advies en voor verschillende typen 
activiteiten met anderen die in dezelfde 
situatie zitten.

Het ondersteunen van vrijwilligers en 
mantelzorgers helpt om hun belangrij-
ke taken vol te houden. Bovendien is het 
een wettelijke plicht.

Niveau 4: Projecten voor specifieke 
groepen 
Almere heeft verschillende welzijnspro-
jecten en -activiteiten voor specifieke 
groepen inwoners. Het gaat bijvoor-
beeld om mensen met een lichamelijke 
of verstandelijke beperking, niet-aan-
geboren hersenletsel, gezinsproblemen 
of een lastige financiële situatie. De uit-
voering gebeurt vaak door vrijwilligers. 
Soms zijn de projecten ook gestart 
door vrijwilligers. Voorbeelden zijn de 
scootmobieluitleenpunten en projecten 
waarin vrijwilligers gezinnen bijstaan 
bij de opvoeding, dreigend schooluitval, 

rouw of een lastige scheiding. Het is 
een aanvulling op formele hulpverle-
ning of het kan die hulpverlening zelfs 
verminderen of voorkomen. 
 

Niveau 5 en overige: niet in de scope, 
wel in het oog 
Vanaf het niveau van formele (één-op-
één-)ondersteuning zonder indicatie 
praten we in dit kader niet meer over 
welzijnswerk. Het gaat dan bijvoorbeeld 
over het algemeen maatschappelijk 
werk of hulp van sociaal raadslieden of 
de praktijkondersteuners in de gezond-
heidscentra. We hebben dit niveau wel 
opgenomen in de illustratie op pagina 
11. Hiermee geven we de verbinding 
aan tussen het welzijnswerk en deze 
vorm van ondersteuning. Het belang 
van deze verbinding komt verder ter 
sprake in paragraaf 3.3.

2.1.3 Oog voor verscheidenheid en 
wendbaarheid
Over alle niveaus heen is het belangrijk 
te beseffen dat verschillende buurten 
en wijken sterk van elkaar kunnen ver-
schillen. In een diverse stad als Almere 
kunnen ook de wensen en ervaringen 
van (groepen) mensen sterk uiteenlo-
pen. Hier moet voldoende oog voor zijn 
bij iedereen die zich inzet binnen het 
welzijnswerk en de samenwerkingen 
daaromheen.

Het is ook belangrijk om te beseffen 
dat nieuwe lokale en landelijke ont-
wikkelingen zich uit het niets kunnen 
aandienen. De coronacrisis heeft dit 
eens en te meer bewezen. Beleid en 
uitvoering binnen het welzijnsveld 
moeten wendbaar genoeg zijn om hier 
op in te spelen.

Almere heeft 
verschillende 
projecten voor 
specifieke groepen
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2.2 WAT VALT OP EN WAAR IS 
BEHOEFTE AAN?

K ijken we naar hoe het welzijns-
werk tot nu toe is ingericht, dan 
valt direct een aantal dingen op:

• Er is in de loop van de tijd een breed 
en divers welzijnsaanbod ontstaan. 
Er is een veelheid aan kleine en 
grotere projecten en activiteiten. 
Soms stadsbreed, andere keren voor 
een specifiek gebied of een bepaalde 
wijk. Activiteiten kunnen eenmalig 
zijn, of doorlopen gedurende het 
hele jaar. Een nadeel is dat het tot 
nu toe ontbreekt aan focus en aan 
criteria om keuzes op te baseren. 
Ook gaat er geld naar projecten en 
activiteiten die mogelijk beter pas-
sen binnen een ander beleidsterrein 
(zie ook paragraaf 5.2).

• De gemeente en welzijnsorganisa-
ties begeven zich nog maar mond-
jesmaat in de digitale wereld. Dit 
terwijl kinderen, jongeren en andere 
Almeerders daar steeds meer te 

vinden zijn. Er zijn ook groepen die 
hun weg juist maar moeilijk vinden 
in de steeds verder digitaliserende 
samenleving.

• Het budget zit structureel vast. De 
subsidies gaan voor het overgrote 
deel naar een aantal vaste par-
tijen. Hierdoor is er voor nieuwe 
initiatieven of partijen nauwelijks 
gelegenheid om toe te treden. Er 
melden zich wel regelmatig nieuwe 
spelers. De enige opties zijn in dat 
geval adviseren om aan te sluiten bij 
een bestaande partij, mogelijkheden 
zoeken voor een eenmalige financië-
le bijdrage of ‘nee’ verkopen.

• Een flink deel van het budget gaat 
naar het beheer van gebouwen 
(bijvoorbeeld de buurtcentra) en 
plekken voor kinderen om begeleid 
te spelen (speeltuin Speelhaven en 
de Jeugdlanden).

• Vanaf de ontwikkeling van Almere 
Poort en Almere Hout is er geen 
structureel geld om welzijnswerk op 
te zetten in nieuwe gebieden van de 
stad (zie ook paragraaf 5.1.1).

Het 
ontbreekt 
nog aan 
focus en 
criteria om 
keuzes op te 
baseren
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Digitale 
bijeenkomst over 
vrijwillige inzet.
Gesprekken met 
50 vrijwilligers en 
professionals die 
met vrijwilligers 
werken.

Digitale 
bijeenkomst over 
mantelzorgonder-
steuning.
Gesprekken met 
20 mantelzorgers 
en professionals 
die met mantel-
zorgers werken.

Verdiepend 
onderzoek 
naar kinder- en 
jongerenwerk 
en aanvullend 
symposium. 
Uitgevoerd door 
bureau Goed 
Geschud.

Doorlopende 
contacten met 
de Adviesraad 
Sociaal Domein en 
het Breed Overleg 
Plus.

IDEEËN EN ERVARINGEN OPHALEN BIJ
INWONERS EN PROFESSIONALS: 

HOE GINGEN WE TE WERK?

15 gebiedsgerichte 
bijeenkomsten

Gesprekken met 

60 
professionals

 

90 
inwoners

Visievormend onderzoek 
naar buurtontmoeting

Bezoek aan 

32 
buurtontmoetingsplekken

Enquête onder 

168 
beheerders 
en bezoekers

2.3 ERVARINGEN EN 
BEHOEFTEN OPHALEN 
IN DE STAD

N adenken over hoe het 
welzijnswerk in Almere 
functioneert, is niet 

iets wat we (alleen) vanuit het 
stadhuis kunnen doen. Daar zijn 
de ideeën en ervaringen van 
inwoners en professionals voor 
nodig. Deze zijn opgehaald in 
gesprekken en onderzoeken in 
het tweede half jaar van 2020. 
In de illustratie hiernaast is 
het proces samengevat. Ook 
zijn verderop in paragraaf 2.4 
de belangrijkste conclusies te 
zien. Alle volledige verslagen 
en onderzoeksrapporten 
zijn online te bekijken via 
almere.nl/welzijnskader.

Al eerder uitge-
voerd: evaluatie en 
toekomstschets 
burgerkracht.7 Aan-
bevelingen van een 
inwonerwerkgroep 
die uitzocht hoe 
burgerkracht vorm 
krijgt in Almere. 

http://www.almere.nl/welzijnskader
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2.4 WAT ALMEERDERS VINDEN EN 
ONDERZOEKERS AANBEVELEN

Welzijn in de wijken
Het gebruik van welzijnswerk verschilt 
van inwoner tot inwoner. In de vijftien 
gebiedsbijeenkomsten zijn allerlei 
ervaringen gedeeld en aanbevelingen 
gedaan voor specifieke wijken. Deze zijn 
waardevol bij de verdere uitwerking van 
dit kader. Ze zijn terug te vinden in de 
verslagen per gebied op www.almere.nl/
welzijnskader. Voor dit kader zijn vooral 
de belangrijkste gemene delers interes-
sant die gelden voor de hele stad:

• Inwoners en professionals hebben 
behoefte aan een (totaal)overzicht 
van welzijnsprojecten en -activiteiten 
en bewonersinitiatieven in de stad.

• Er is veel behoefte aan ontmoe-
ting(splekken). Kernwoorden zijn: 
dichtbij, laagdrempelig, beschikbaar 
en uitnodigend. Er zijn niet in alle 
wijken voldoende binnen- of buiten-
plekken voor ontmoeting beschik-
baar.

• Inwoners vinden het belangrijk 
dat er voldoende aandacht is voor 
kinderen en jongeren.

• Ook vinden inwoners dat er aan-
dacht moet zijn voor mensen die om 
verschillende redenen kwetsbaar 
zijn. Bijvoorbeeld eenzame ouderen 
en gezinnen die het financieel lastig 
hebben.

• Initiatiefnemers willen meer sa-
menwerken en kennis uitwisselen.

• De gemeente en welzijnsorgani-
saties moeten inwoners vooral 
stimuleren en helpen bij initiatie-
ven. Dit alles zonder zaken over 
te nemen en zonder ingewikkelde 
procedures en regels. Waar nodig 
moeten ze zorgen voor continuïteit, 
bijvoorbeeld als vrijwilligers tijdelijk 
wegvallen.

• Inwoners weten het beste wat er 
speelt in hun wijk. De gemeente 
en welzijnsorganisaties moeten zo 
goed mogelijk aansluiten bij wat 
Almeerders kunnen en waar ze 
behoefte aan hebben. Daarbij moet 
er tegelijk oog zijn voor inwoners en 
buurten die minder gemakkelijk zelf 
initiatieven van de grond krijgen.

• De gemeente en welzijnsorganisa-
ties moeten verder vooral investeren 
in saamhorigheid en verbinding.

• Professionals moeten elkaar goed 
weten te vinden via sterke wijknet-
werken.

Buurtontmoeting
Buurtontmoetingsplekken bieden 
gezelligheid, sociale contacten en 
activiteiten. Mensen die extra aandacht 
of hulp nodig hebben, vinden er een 
luisterend oor, erkenning en advies. Er 
zijn zeventien buurtcentra (waarvan vijf 
met een buurtkamer), een activiteiten-
centrum, cultureel verzamelgebouw De 
Glasbak en verschillende andere ont-
moetingsplekken (bijvoorbeeld een Tiny 
Church). Een groeiend aantal Almeer-
ders zet zelf een buurtontmoetingsplek 
op en zorgt zelf voor het beheer. Voor 
deze ‘huiskamers van de buurt’ is nu 
alleen tijdelijk geld via het gemeentelij-
ke team Leefbaarheid. Deze subsidies 
maken tot nu toe dus geen deel uit 
van het welzijnsbudget. De betrokken 
inwoners hebben behoefte aan:

Inwoners 
weten het 
beste wat 
er speelt in 
hun wijk

http://www.almere.nl/welzijnskader
http://www.almere.nl/welzijnskader
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• meer financiële zekerheid
• praktische hulp waar nodig
• passende en geschikte panden
• aanwezigheid van een beheerder
• voldoende vrijwilligers
• goede informatievoorziening

Vrijwillige inzet
De deelnemers aan de bijeenkomst 
over vrijwillige inzet zien dat goede 
vrijwilligers een schaars goed zijn. Ze 
zien het werven, behouden en bedan-
ken van inwoners als een gezamenlijke 
taak. Er is behoefte aan meer diversiteit 
aan vrijwilligers. Niet iedereen meldt 
zich ‘vanzelf’ bij een project of de Vrij-
willigersvacaturebank. Daarom is het 
belangrijk om potentiële vrijwilligers 
daar aan te spreken waar ze zelf vaak 
komen. Er moeten zo min mogelijk 
belemmeringen zijn (bijvoorbeeld een 
taaleis) om je vrijwillig in te zetten.

Bewonersinitiatieven verdienen volgens 
de deelnemers alle ruimte en een 
podium. Ook hele kleine initiatieven. 
Onderling netwerken is belangrijk 
om te leren van elkaar. Verder is het 
belangrijk om te leren van de creatieve 

oplossingen die zijn ontstaan in de 
coronacrisis.

Mantelzorgondersteuning
Er is de afgelopen jaren al veel gebeurd 
om de ondersteuning van mantelzor-
gers te verbeteren. Dat zien ook de 
deelnemers aan de digitale bijeenkomst 
over mantelzorgondersteuning. Een 
aandachtspunt is om alle informatie, 
activiteiten en hulpvormen laagdrem-
peliger te maken. Ook locaties waar 
mantelzorgers vaak komen (huisarts, 
school, werkgevers, etc.) kunnen hier 
goed bij helpen. 

In alle gevallen is het volgens de deel-
nemers belangrijk om de mantelzorger 
te blijven zien als eigen persoon. Er is 
behoefte aan speciale aandacht voor 
jonge mantelzorgers en voor Almeer-
ders die zorgen voor iemand met psy-
chiatrische problemen en/of versla-
vingen. Ook willen de deelnemers het 
lotgenotencontact weer opstarten dat 
een paar jaar terug is gestopt. Man-
telzorgers vinden het fijn en nuttig om 
ervaringen uit te wisselen met anderen 
die in dezelfde situatie zitten.

Kinder- en jongerenwerk
Het onderzoeksrapport ‘Waardering 
en wrijving’ en het op basis daarvan 
georganiseerde symposium laten 
zien dat sterk kinder- en jongerenwerk 
problemen vermindert en voorkomt. 
Het onderzoeksbureau doet de volgen-
de aanbevelingen:
 
• Werk vanuit een duidelijke visie.
• Zorg dat jongerenwerkers beter 

zichtbaar zijn op straat en online. 
Ze moeten de tijd en ruimte hebben 
om een relatie op te bouwen met 
kinderen, jongeren en hun ouders. 
En er zijn jongerenontmoetingsplek-
ken nodig om naar te verwijzen en 
jongeren verder te begeleiden.

• Samenwerking met scholen is 
essentieel. Vaak is er al een goede 
aansluiting doordat kinderwerkers 
fysiek en dus zichtbaar aanwezig zijn 
op scholen.

• Er is een continu proces nodig van 
leren en verbeteren in de praktijk.

• De capaciteit van kinder- en jon-
gerenwerkers moet minimaal 
gelijk blijven.

Netwerken 
is belangrijk 
om te leren 
van elkaar
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Burgerkracht
In de evaluatie en toekomstschets 
over het thema burgerkracht doen 
inwoners deze aanbevelingen:

• Organiseer het meedoen van 
inwoners bij beleidsontwikkeling 
en projecten.

• Besef dat inwonersinitiatieven 
niet voor eeuwig, maar ook niet 
voor korte duur zijn.

• Professionele organisaties zijn 
er voor de inwoners, niet voor 
de overheid.

• Gebruik nabijheid, maatwerk en 
succes bij het bereiken en stimu-
leren van (bepaalde groepen) 
mensen.

• Accepteer dat burgerinitiatieven 
per definitie (gedeeltelijk) uniek 
zijn en daardoor altijd een expe-
riment.

2.5 VAN BEHOEFTEN NAAR VISIE 
EN KEUZES

D e behoeften en aanbevelin-
gen die zijn opgehaald in 
de stad, zijn de basis voor 

de visie in het volgende hoofdstuk. 
Daarin presenteren we het wel-
zijnsbeleid voor de langere termijn. 
In hoofdstuk 4 presenteren we 
vervolgens onze eerste keuzes voor 
de middellange en korte termijn 
op basis van de aanbevelingen 
van inwoners en professionals. De 
betrokkenheid van de stad houdt 
hiermee overigens niet op. Ook in 
de uitvoering van het kader is de 
inbreng van inwoners en professio-
nals weer essentieel. Dan vertalen 
we de visie en keuzes namelijk naar 
concrete acties in de stad, met een 
focus op de wijken en in aansluiting 
bij wijkspecifieke omstandigheden 
en opgaven.
 

Professionele 
organisaties 
zijn er voor de 
inwoners
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3.1 EEN STEVIG FUNDAMENT DOOR 
MEER FOCUS

U it de analyse in de vorige 
hoofdstukken concluderen we 
dat het Almeerse welzijnsbeleid 

een heldere richting en meer focus 
nodig heeft. Dat is de basis voor de 
langetermijnvisie (dit hoofdstuk), voor 
de eerste inhoudelijke keuzes en acties 
in de komende jaren (hoofdstuk 4) en 
noodzakelijke financiële keuzes op 
de korte termijn (hoofdstuk 5). Om te 
komen van een ‘duizenddingendoekje’ 
naar meer focus onderscheiden we 
twee sporen voor het welzijnsbeleid in 
Almere die naast elkaar lopen:

Spoor 1: Almeerders aan zet

Spoor 2: Formele ondersteuning 
verminderen of voorkomen

Aan de hand van deze sporen kunnen 
we de inzet in het welzijnsveld richting 
geven. In het eerste spoor leggen we 
daarmee een stevig fundament voor het 
samenleven in Almere. Dit is van waar-
de voor iedereen (universele preventie). 
Het tweede spoor dient om mogelijke 
problemen snel op te sporen en waar 
mogelijk voor te zijn bij specifieke groe-
pen inwoners (selectieve preventie). In 
de volgende paragrafen zetten we de 
visie op beide sporen uiteen.

Spoor 1:  
Almeerders 
aan zet

Indeling in twee 
sporen

Spoor 2: Formele 
ondersteuning 
verminderen of 
voorkomen
In verbinding met 
niveau 5

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5
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3.2 SPOOR 1: ALMEERDERS AAN ZET

M ensen maken de stad. Dit doen 
zij in de eerste plaats zelf en 
samen. Met het Almeerse 

welzijnswerk willen we bijdragen aan 
een sterk sociaal fundament. Dit zien 
wij als de kerntaak van het welzijns-
werk. Daarom leggen we hier de focus 
op. Binnen het eerste spoor streven we 
naar inzet die:

• de Almeerders en hun sociale leef-
omgeving als uitgangspunt neemt.

• ontmoeting, sociale netwerken en 
samenredzaamheid stimuleert.

• individuele en maatschappelijke 
veerkracht en inclusie bevordert.

• aansluit bij initiatieven van inwoners 
en daar op voortbouwt.

• ogen en oren in de wijken (en 
digitaal) organiseert die mogelijke 
problemen vroegtijdig signaleren.

• helpt om vrijwillige inzet succesvol 
uit te voeren en mantelzorg vol te 
houden.

Het gaat hier om een vorm van uni-
versele preventie. Het is namelijk 
gericht op alle inwoners, met als doel 
om hun welzijn actief te bevorderen 
en beschermen.

3.2.1 Ruimte voor inwoners, 
dienstbare professionals
Binnen spoor 1 staan de Almeerders 
in hun eigen leefomgeving centraal. 
Inwoners zijn in de eerste plaats zelf 
en samen aan zet om hun leven vorm 
te geven en bij te dragen aan een fijne 
woon- en leefomgeving. Almere heeft 
veel inwoners die zich betrokken voelen 
bij hun omgeving en die hun handen uit 
de mouwen kunnen en willen steken. 
Dit uit zich door om te zien naar elkaar, 
door vrijwilligerswerk te doen bij een 
vereniging of organisatie of door zelf 
initiatieven op te zetten die van waarde 
zijn voor de stad. Die betrokkenheid 
willen we structureel stimuleren. We 
willen investeren in het ‘wij’, in sociale 
verbanden en in samenredzaamheid.

Daarom vinden we het van belang dat 
er voldoende plekken zijn om elkaar te 
ontmoeten en dat inwoners voldoen-
de ruimte hebben om initiatieven te 

ontplooien. Het zijn vaak de behoeften 
uit het dagelijks leven waar mensen 
uit putten als ze besluiten om actief te 
worden. Als ze initiatieven onderne-
men, doen ze dat op hun geheel eigen 
manier (eigenheid). Juist daardoor past 
het meestal goed bij wat een buurt of 
wijk op dat moment nodig heeft. Het 
beleidsplan sociaal domein ‘Antici-
peren op wat nodig is’ zegt hierover 
het volgende:

“We streven naar een situatie waar-
binnen de eigenheid van inwonerinitia-
tieven tot haar recht komt en als basis 
dient voor optimale samenhang met 
professionele activiteiten. De uitdaging 
hierbij is om daadwerkelijk uit te gaan 
van de leefwereld en talenten van inwo-
ners en de Almeerse samenleving.”

Initiatieven van inwoners krijgen dan 
ook voorrang op activiteiten van wel-
zijnsorganisaties zelf. Tegelijk kan het 
welzijnsveld niet zonder de inzet van 
(welzijns)professionals. Inwoners en 
professionals werken in de praktijk 
veel samen. In de hele stad en zeker 
in buurten en wijken waar de samen-
redzaamheid (tijdelijk) beperkt is en 
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initiatieven minder vanzelfsprekend van 
de grond komen. Ook zijn er Almeer-
ders die door een beperking of andere 
persoonlijke omstandigheden minder 
gemakkelijk deel kunnen nemen aan 
het normale stadsleven. 

Welzijnsprofessionals bieden door 
present te zijn de nodige continuïteit in 
een wijk. Ze stimuleren en faciliteren 
inwoners vraaggericht op basis van hun 
deskundigheid en spelen daarnaast 
een belangrijke rol in het vroegtijdig 
signaleren van mogelijke problemen. 
Door gebruik te maken van hun net-
werk kunnen zij deze signaleren snel 
op de juiste plek onder de aandacht 
brengen. Hun aanwezigheid is dan ook 
randvoorwaardelijk om samen met 
inwoners de doelen van het welzijnsbe-
leid in de praktijk te brengen. Tegelijk 
blijft het uitgangspunt: inwoners zijn 
eerst zelf en samen aan zet. Dit geldt 
zowel bij het opzetten van initiatieven 
als bij het doen van vrijwilligerswerk en 
het verlenen van mantelzorg. Hiermee 
zijn welzijnsprofessionals in de eerste 
plaats dienstbaar aan de samenleving.

3.2.2 Samen bepalen wat nodig is
Om goed aan te kunnen sluiten bij 
wat er nodig is in een wijk, is het van 
belang om te weten wat er speelt. Om 
te beginnen moet men elkaar goed 
weten te vinden. Dat geldt niet alleen 
voor inwoners onderling, maar ook voor 
vrijwilligers die actief zijn in een wijk, 
welzijnsprofessionals en medewerkers 
van andere partijen. Denk hierbij aan 
scholen, sport- en cultuurverenigingen, 
religieuze instellingen, de jeugdgezond-
heidszorg, de wijkteams, woningcorpo-
raties, ondernemingen, de politie, etc.

Het welzijnswerk kan dus niet zonder 
goede samenwerking. We onderstrepen 
daarom het belang van sterke wijknet-
werken. Op het verder opbouwen van 
die netwerken sturen we de komende 
jaren nadrukkelijker. We willen toe 
naar een manier van werken waarbij 
we samen op gezette momenten in 
kaart brengen wat wijken nodig hebben. 
Enerzijds op basis van beschikbare 
data en anderzijds aan de hand van 
ervaringen en signalen uit de dagelijkse 
praktijk. Dit levert een goed beeld op 
van wat er speelt. Het laat ook eventu-

ele trends en patronen zien. Vervolgens 
kunnen de verschillende partijen in de 
wijken hun activiteiten en inzet hier 
jaarlijks in overleg op afstemmen. Zo 
versterk je elkaar en creëer je samen 
meerwaarde. 

Deze aanpak vraagt om gebiedsgerich-
te kennis en samenwerking en leidt tot 
differentiatie in de inzet en aanpak per 
wijk. Op die manier doen we recht aan 
de diversiteit van de stad en spelen we 
voortdurend in op veranderingen in (de 
bevolkingssamenstelling van) wijken.

Om dit mogelijk te maken is er ook 
voldoende overzicht nodig van wat er 
allemaal is in de wijken. Dit gaat niet 
alleen om het aanbod van professionele 
organisaties, maar juist ook om inwo-
nersinitiatieven. Samen met inwoners 
en organisaties gaan we daarom 
werken aan het bij elkaar brengen van 
alle informatie. We zorgen ervoor dat de 
informatie gemakkelijk vindbaar is via 
de kanalen die passen bij de verschil-
lende wijken. Zo blijven we dicht bij de 
leefwereld van Almeerders.

Professionals 
zijn in de 
eerste plaats 
dienstbaar 
aan de 
samenleving

Lorem Ab inum 
verum derro cus 
quidend igeness 
imoluptur 
sandipsum 
quatis velescia 
et litibus 
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3.3 SPOOR 2: FORMELE 
ONDERSTEUNING VERMINDEREN OF 
VOORKOMEN

I n spoor 1 op de eerdere pagina’s gaat 
over het ondersteunen van de sociale 
leefomgeving van Almeerders. Het 

richt zich in eerste instantie op alle 
inwoners (universele preventie) en is 
hiermee de kern van het welzijnswerk. 
Kijken we naar de illustratie op pagina 
11, dan zien we dat het eerste spoor 
gaat over de binnenste cirkels van de 
illustratie: de niveaus 1, 2 en 3.

Spoor 2 richt zich juist op inwoners 
die een (lichte) ondersteuningsbe-
hoefte hebben en voor wie inzet van 
ondersteuning op indicatie (nog) niet 
of niet meer nodig is (niveau 4 in de 
illustratie op pagina 11). Zij zijn gebaat 
bij laagdrempelig aanbod dicht bij huis 
dat aansluit bij hun ondersteuningsbe-
hoefte. Zo zorgen we dat zij minder snel 
instromen in zwaardere vormen van 
ondersteuning op indicatie en/of daar 
minder lang afhankelijk van zijn (se-
lectieve preventie). Dit laagdrempelige 

aanbod noemt het beleidskader sociaal 
domein ‘Anticiperen op wat nodig is’ ook 
wel het ‘middenaanbod’. Het gaat om 
aanbod tussen de basis van het wel-
zijnswerk en formele ondersteuning in.

Het is waardevol dat het welzijnsveld 
een bijdrage levert aan het bieden van 
dit type aanbod. Welzijnsorganisaties 
staan vaak veel dichter bij de leefwereld 
van Almeerders dan aanbieders van 
formele ondersteuning. Ze beschikken 
over een laagdrempelig netwerk en 
over goed getrainde vrijwilligers. Dit 
helpt om situaties te normaliseren in 
plaats van te problematiseren. Be-
paalde hobbels horen nu eenmaal bij 
het leven. Laagdrempelig aanbod kan 
helpen om die hobbels effectief en 
vroegtijdig te overwinnen. Bijvoorbeeld 
voor Almeerders met (beginnende) 
financiële problemen, jongeren bij 
wie schooluitval dreigt of ouderen die 
moeite hebben om hun dag in te vullen. 
Dit past bij de grondgedachten van het 
bredere beleid van het sociaal domein. 
Nabijheid en de beweging naar (meer) 
preventief optreden zijn hierin belang-
rijke begrippen.

Binnen het tweede spoor van dit kader 
ligt de focus dus op het realiseren van 
aanbod dat leidt tot het verminderen 
of voorkomen van formele vormen van 
ondersteuning. Dit kan door bestaande 
projecten gerichter in te zetten en/of 
door nieuwe projecten op te starten. We 
nemen dit aanbod onder de loep om te 
kijken wat werkt. Deze opgave ligt niet 
alleen binnen het welzijnsveld, maar is 
breder. Het gebeurt in samenspraak (en 
vaak ook in gezamenlijke financiering) 
met gemeentelijke teams en organisa-
ties in de stad die verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering van de Jeugdwet en 
de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning. Net als bij spoor 1 zijn beschik-
bare data en ervaringen en signalen uit 
de praktijk de basis om te achterhalen 
waar het meest behoefte aan is.

Er is 
behoefte aan 
laagdrempelig 
aanbod dicht bij 
huis
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Van visie naar 
uitvoering4
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4.1 VERTALING NAAR EERSTE KEUZES 
VOOR DE KOMENDE JAREN

H oofdstuk 3 laat zien welke stip 
op de horizon we in het Almeer-
se welzijnsveld nastreven op de 

langere termijn. In dit vierde hoofdstuk 
maken we de vertaalslag naar eerste 
concrete keuzes voor de middellange 
en korte termijn. Hiermee maken we 
een begin met het in de praktijk bren-
gen van onze visie. 

De keuzes die we in dit hoofdstuk 
formuleren, zijn soms al voorzien van 
gerichte acties, deels op uitvoerend 
niveau. Hiermee komen we tegemoet 
aan behoeften die voor het schrijven 
van dit welzijnskader zijn opgehaald 
in de stad (zie paragraaf 2.4). Zo geven 
we een plek aan verbeteringen waar 
inwoners en professionals om vragen 
en die bijdragen aan het realiseren van 
de visie. 

Voor nadere keuzes en acties, ook 
verderop in de tijd, trekken we nadruk-
kelijk op met inwoners, organisaties 

en andere belanghebbenden binnen 
en buiten het welzijnsveld. We hebben 
elkaar nodig om de stip op de horizon 
dichterbij te brengen.

Hieronder zetten we voor de twee 
eerder genoemde sporen de belang-
rijkste eerste keuzes op een rij. Prak-
tijkvoorbeelden tussen de teksten door 
laten een aantal succesvolle bestaande 
initiatieven en werkwijzen zien waar we 
op voortbouwen.

4.2 EERSTE KEUZES SPOOR 1 

I n deze paragraaf beschrijven we de 
eerste keuzes en acties die bijdragen 
aan het spoor ‘Almeerders aan zet’. 

Deze gaan onder andere over ruimte 
creëren voor inwoners en het optima-
liseren van de rol van professionals en 
welzijnsorganisaties.

4.2.1 Structureel meer ruimte voor 
ontmoeting en inwoners(initiatieven)
De buurtcentra in Almere brengen ver-
schillende functies samen. De welzijn-
sorganisatie die de buurtcentra exploi-

teert, betrekt inwoners bij het sociaal 
beheer en de invulling van activiteiten. 
Ook maatschappelijke organisaties (de 
wijkteams, verenigingen, stichtingen) 
weten de buurtcentra te vinden om er 
(een deel van) hun werk te doen. Het uit-
gevoerde onderzoek naar buurtontmoe-
ting laat zien dat er voor initiatiefnemers 
niet altijd plek is, omdat beschikbare 
ruimtes structureel bezet zijn. Verder is 
er behoefte aan meer laagdrempelige 
vormen van ontmoeting en verbinding, 
ook in de buurtcentra. Dit willen we mo-
gelijk maken, waarbij we ook rekening 
houden met de bredere maatschappelij-
ke functie van de buurtcentra.

Voor ontmoetingsplekken beheerd door 
inwoners zelf is tot nu toe alleen tijde-
lijk geld. De bestaande ontmoetings-
plekken in zelfbeheer hebben onder 
andere behoefte aan meer zekerheid 
en aan praktische hulp waar nodig 
(zie paragraaf 2.4). Dat geldt ook voor 
andere projecten gericht op ontmoeting 
(bijvoorbeeld uitjes voor senioren). 
Verder is het wenselijk om ruimte te 
houden voor nieuwe ontmoetingsplek-
ken of -activiteiten waar Almeerders 
het initiatief toe nemen.
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Dit gaan we doen: structureel plek, 
geld en praktische hulp bij initiatieven 
voor en door Almeerders 
Initiatieven van inwoners (waar nodig 
uitgevoerd in samenwerking met pro-
fessionals) en laagdrempelige vormen 
van ontmoeting krijgen voorrang in de 
buurtcentra. Verder reserveren we een 
structureel deel van het welzijnsbudget 
voor initiatieven van inwoners. Vooral 
die gericht zijn op (buurt)ontmoeting en 
verbinding. Elk bestaand of nieuw initia-
tief gericht op ontmoeting en verbinding 
kan jaarlijks een subsidieaanvraag doen 
via een eenvoudige subsidieregeling. 
Zo zorgen we voor meer zekerheid dat 
er elk jaar budget is voor initiatieven en 
houden we het geld tegelijkertijd flexibel 
inzetbaar. Mogelijke voorwaarden zijn:

• Het gaat om initiatieven door en voor 
inwoners.

• Het gaat om activiteiten gedurende 
het hele kalenderjaar (en dus niet 
eenmalig).

• Er is cofinanciering voor deel van 
de totale begroting. Bijvoorbeeld 
via bedrijven of fondsen die geld 
inbrengen of die een ruimte of mate-
rialen beschikbaar stellen. Hieruit 

moet vooral blijken dat de Almeerse 
samenleving het initiatief draagt. 

We willen zoveel mogelijk continuïteit 
bieden aan initiatiefnemers. Dit betekent 
dat we gedurende het jaar in gesprek 
blijven over hoe het gaat. We bespreken 
dan ook tijdig of de initiatiefnemers 
hun initiatief in het volgende jaar willen 
voortzetten. 

De subsidieregeling krijgt een subsi-
dieplafond. Mogelijk krijgt de gemeente 
meer aanvragen die aan de voorwaarden 
voldoen dan waar geld voor is. In dat 
geval kunnen factoren als spreiding over 
de stad een rol spelen bij de keuze. Het 
college van B en W kan er per collegepe-
riode ook voor kiezen om stadsbreed of 
gebiedsgericht bepaalde typen initia-
tieven voorrang te geven boven andere 
als er een keuze nodig is. Bijvoorbeeld 
ontmoeting voor jongeren of initiatieven 
die eenzaamheid tegengaan bij ouderen. 
Gesignaleerde behoeften in de stad zijn 
leidend bij deze keuze. Voor het orga-
niseren van de juiste praktische hulp, 
richten we uit bestaande formatie een 
vast team in dat initiatieven van inwo-
ners waar nodig ondersteunt. Hiermee 

voeren we de aanbeveling uit die staat in 
het onderzoek naar buurtontmoeting.

Dit gaan we doen: meer zeggenschap 
Almeerders bij invulling buurtcentra 
Bij de exploitatie van de buurtcentra krij-
gen inwoners nog meer zeggenschap. 
Inwoners die actief zijn in en rondom een 
buurtcentrum mogen meedenken over 
de manier waarop de verantwoordelijke 
welzijnsorganisatie dat buurtcentrum 
exploiteert. Zo blijven we er samen voor 
zorgen dat de buurtcentra aansluiten bij 
de behoeften van inwoners in de wijken.

Dit gaan we doen: eenmalige bijdragen 
voor (startende) initiatieven mogelijk 
houden 
De eerder genoemde subsidieregeling 
biedt geen financiering voor initiatieven 
die in de opstartfase zijn en die eenmalig 
een bijdrage vragen om het initiatief 
van de grond te krijgen. We vinden het 
wel belangrijk dat eenmalige bijdragen 
mogelijk blijven. Daarom blijven we hier 
jaarlijks een apart bedrag voor reser-
veren: het Samen Sterk-budget. Ook 
blijven de wijkbudgetten bestaan voor 
tijdelijke bijdragen aan initiatieven die 
positief bijdragen aan een buurt of wijk.
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Almere vergrijst sneller dan het 
landelijk gemiddelde. Dat is het meest merkbaar in de 
oudste wijken van de stad, zoals de Waterwijk in Alme-
re Stad Oost. Om te onderzoeken hoe we daar goed op 
kunnen inspelen, startte de gemeente enige jaren terug 
de pilot ‘Waterwijk Seniorenproof’. Een van de bevindin-
gen was dat vooral de oudste groep senioren lijdt aan 
eenzaamheid. Ook bleek er behoefte aan een ‘eigen’ 
buurtontmoetingsplek. Het leidde tot het ontstaan van 
het Huis van de Waterwijk.

In 2014 toverden enthousiaste inwoners drie lokalen van 
een leegstaande basisschool aan het Slufterplantsoen 
om tot een knusse huiskamer en twee activiteitenruim-
tes. Zij kregen hierbij hulp van de gemeente, De Schoor 
en de VMCA. Snel daarna waren ook de andere lokalen 
in gebruik, onder andere door het wijkteam. In principe 
kunnen inwoners zeven dagen per week terecht voor on-
der meer koffieochtenden, maaltijden, mindful bewegen, 
koersbal, bingo, een wandelclub en muziekmiddagen. 
“Thuis zit je maar alleen, hier is het gezellig”, zegt een 
van de vaste bezoekers van het Huis van de Waterwijk.

UIT DE PRAKTIJK



28

UIT DE PRAKTIJK

Vrijwilliger Yamina: “Ik houd ervan 
om mensen met elkaar in contact te 
brengen, omdat ik weet hoe fijn het 
is om een sociaal netwerk te hebben. 
In de buurtkamer komen senioren, 
moeders en kinderen samen om 
elkaar te ontmoeten. Als vrijwilliger 
ondersteun ik hen en help eventueel 
met het opzetten van activiteiten.”

Sociaal werker Sadia: “Er is een 
goede chemie tussen alle betrokken 
partijen. Dat zorgt voor een levendige 
buurtkamer met een positieve 
uitstraling. Bezoekers die eerst komen 
om anderen te ontmoeten, worden 
steeds vaker actief voor de buurt in 
verschillende vormen. Vrijblijvendheid 
is belangrijk: bezoekers hebben de 
ruimte om op eigen tempo en op hun 
manier iets te betekenen voor een 
ander.”

Er zijn in de Almeerse 
buurtcentra nu vijf 
buurtkamers geopend: 
uitnodigende en gezellige 
ruimtes waar vrijwilligers 
en sociaal werkers 
ontmoeting mogelijk 
maken. Buurtbewoners 
weten de buurtkamers te 
vinden. Ze drinken samen 
koffie, maken een praatje 
en smeden plannen. 
Van het een komt het 
ander. En daar zijn deze 
ruimtes voor bedoeld.

UIT DE PRAKTIJK
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4.2.2 Veranderingen in de rol van 
verschillende typen professionals
Welzijnsprofessionals moeten inwoners 
vooral vraaggericht stimuleren en faci-
literen. Waar nodig hebben ze ook een 
ondersteunende rol. Het welzijnsveld 
kent verschillende type welzijnsprofes-
sionals, elk met een eigen rol in de wijk. 
Sommige richten zich op alle inwoners, 
andere hebben een specifieke doel-
groep (kinderen, jongeren, senioren). 
Dit onderscheid is nodig, omdat het 
contact met verschillende doelgroepen 
andere vaardigheden kan vragen. Ook 
werken de professionals deels samen 
met andere partners in de wijknetwer-
ken. In onderstaande alinea’s zoomen 
we dieper in op verschillende typen 
professionals in de wijken en de ontwik-
keling die binnen hun werk nodig is. 

Opbouwwerk en 
sociaal-cultureel werk
De huidige opdrachten die de gemeen-
te geeft aan het welzijnsveld maken 
onderscheid tussen opbouwwerk en 
sociaal-cultureel werk. Deze disciplines 
hebben overeenkomsten en verschillen. 
Het opbouwwerk zet zich samen met 
inwoners in voor fijn samenleven. De 

opbouwwerkers hebben een aanjaagrol 
en verbinden inwoners met elkaar 
en met organisaties en de gemeente. 
Sociaal-cultureel werkers organiseren 
concrete activiteiten voor inwoners. Dit 
leidt tot saamhorigheid en vergroot het 
sociaal netwerk van de deelnemers. 

Het opbouwwerk en sociaal-cultureel 
werk liggen hiermee in elkaars ver-
lengde. We laten het voortaan aan de 
expertise van welzijnsorganisaties om 
af te wegen welke discipline nodig is in 
een specifieke situatie. Hierbij reserve-
ren zij in elk geval capaciteit om waar 
nodig ondersteuning te bieden aan de 
ontmoetingsplekken in zelfbeheer door 
inwoners. 

Kinderwerk
Het kinderwerk draagt bij aan de ont-
wikkeling van kinderen tot zelfredzame 
tieners. Dit gebeurt via een aanpak die 
zich richt op gezinnen, school en vrije 
tijd. Kinderen leren bijvoorbeeld om hun 
talenten te ontdekken en te werken aan 
hun sociale vaardigheden. Kinderwer-
kers helpen ook om de opvoedsituatie 
in gezinnen te verbeteren, zodat kinde-
ren gezond en veilig kunnen opgroeien. 

Waar nodig hebben ze korte lijnen met 
andere professionals, bijvoorbeeld van 
de jeugdgezondheidszorg. Hiermee is 
het kinderwerk een belangrijk onder-
deel van het preventieve jeugdbeleid. 
Verder is er een stevige verbinding met 
het onderwijsachterstandenbeleid.

Onder het kinderwerk vallen ook 
speeltuin Speelhaven en de buiten-
speellocaties Jeugdland Stad, Haven 
en Buiten. Er is sociaal beheer en er is 
sprake van begeleiding bij het spelen. 
De openstelling van deze locaties heeft 
de afgelopen jaren onder druk gestaan.

Verschillende 
typen professionals 
hebben elk een 
eigen rol in de wijk
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Dit gaan we doen: aan de slag met 
aanbevelingen kinderwerk 
We brengen de aanbevelingen van bu-
reau Goed Geschud voor het kinderwerk 
in de praktijk (zie ook paragraaf 2.4). 
De capaciteit van het kinderwerk blijft 
gelijk. De kinderwerkers leggen waar 
relevant de actieve verbindingen met het 
jongerenwerk en de situatie bij kinderen 
op school en thuis. Dit vanuit de gedach-
te ‘één gezin, één plan, één aanpak, ook 
op school’.

Dit gaan we doen: Speelhaven 
en Jeugdlanden vaker open 
zonder extra kosten 
Met als uitgangspunt ‘Almeerders aan 
zet’ zoeken we samen met de exploitant 
naar mogelijkheden voor bredere open-
stelling van de Jeugdlanden zonder 
extra kosten. Bij speeltuin Speelhaven 
werken we toe naar openstelling 
waarbij sociaal beheer niet meer nodig 
is. In de zomer van 2020 is al geëxpe-
rimenteerd met openstelling zonder 
sociaal beheer. Wijkbewoners hadden 
namelijk behoefte aan een ruimere 
openstelling. Daarnaast betrekken we 
het belang en de doeltreffendheid van 
voorzieningen als de Jeugdlanden bij 

de verdere invulling van het preventieve 
jeugdbeleid.

Jongerenwerk
Jongerenwerkers spreken de taal van 
jongeren, stimuleren hun (talent)ont-
wikkeling en zelfvertrouwen en bieden 
een positieve vorm van vrijetijdsbe-
steding. Jongerenwerkers kennen de 
jongeren, hun ouders en leerkrachten 
en sluiten aan bij hun leefwereld. Vaak 
fungeren ze als rolmodel. 

Jongerenwerkers organiseren allerlei 
activiteiten: van een straatvoetbaltoer-
nooi tot voorlichting over alcohol en 
drugs. Door de vertrouwensband die 
ze opbouwen, hebben ze vaak zicht op 
de individuele problemen van jongeren 
in groepen. Bijvoorbeeld schooluitval, 
geldzorgen, eenzaamheid, overlastge-
vend gedrag of dreigende radicalise-
ring. Waar nodig verwijzen ze door naar 
relevante organisaties, zoals de jeugd-
gezondheidszorg, Leerplicht of PLAN-
groep. Net als het kinderwerk is het 
jongerenwerk hiermee een belangrijke 
schakel in het preventieve jeugdbeleid.

Dit gaan we doen: aan de slag met 
aanbevelingen jongerenwerk 
Op basis van de aanbevelingen van 
bureau Goed Geschud (zie ook paragraaf 
2.4), krijgt het jongerenwerk de komen-
de tijd de volgende focus:

• Jongerenwerkers moeten actief en 
zichtbaar zijn op elke school, in elk 
gebied en online. Waar dat meer-
waarde heeft, leggen de jongeren-
werkers actief de verbinding met 
het kinderwerk, met de school- en 
thuissituatie van jongeren en met 
andere professionals in de wijk. Dit 
vanuit de gedachte ‘één gezin, één 
plan, één aanpak, ook op school’.

• Jongerenwerkers moeten hun werk 
vraaggericht en samen met jon-
geren vormgeven. Hun werk moet 
aansluiten bij de grote diversiteit 
aan (groepen) jongeren in de stad en 
jongerenwerkers moeten voldoende 
ruimte bieden aan de initiatieven van 
jongeren.

• (Groepen) jongeren en hun behoeften 
veranderen doorlopend. Dit vraagt 
om flexibiliteit bij jongerenwerkers 
en extra inzet in gebieden waar het 
op dat moment het meest nodig is. 
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Verder moeten jongerenwerkers niet 
meer óf in een ontmoetingscentrum, 
óf in projecten óf op straat werken, 
maar breed inzetbaar zijn waar ze de 
meeste meerwaarde hebben.

• Bij problemen stappen jongeren 
eerder op een jongerenwerker af dan 
op een hulpverlener. Jongerenwer-
kers moeten daarom in goed contact 
staan met hulpverlenende organi-
saties.

• We leren van twee pilots met school-
jongerenwerk. Bij succes verkennen 
we of scholen mee kunnen inves-
teren in een vervolg vanwege hun 
belang bij onder andere het voorko-
men van schooluitval.

• Jeugdcriminaliteit en verharding 
van de straat- en schoolcultuur 
zijn belangrijke thema’s in Almere. 
Jongerenwerk levert een bijdrage 
aan een groter veiligheidsgevoel en 
afname van het aantal incidenten. 
Desondanks willen we het jonge-
renwerk niet alleen inrichten vanuit 
het perspectief van veiligheid. Inzet 
vanuit preventie en het welzijn van 
jongeren is de basis.

Verder blijft de capaciteit van het 
jongerenwerk gelijk. Onderzoek naar 
de mogelijkheden voor meer geschikte 
ontmoetingsplekken voor jongeren 
verspreid over de stad heeft prioriteit. 
Hierbij kijken we ook naar plekken bui-
ten hun eigen wijk waar jongeren vaak 
zijn, zoals Almere Centrum. Ontmoe-
tingsplekken bevinden zich niet per se in 
een buurtcentrum. Het kan ook een plek 
zijn in een school of sportaccommoda-
tie. Het gaat er vooral om dat jongeren 
laagdrempelig ergens binnen kunnen 
lopen waar jongerenwerkers present en 
aanspreekbaar zijn.
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Romy: “Als ik me alleen voel of 
me verveel, ga ik vaak naar het 
jongerencentrum. Daar kan ik mezelf 
zijn en is het altijd gezellig. En daar 
word ik rustig.”

Samantha: “Het jongerenwerk heeft mij 
grote kansen gegeven: goede coaching, 
altijd mental support en ze weten de 
juiste dingen te zeggen.”

Joey: “Ik ben vrijwilliger achter de bar 
en doe mee met de zangworkshop. Ik 
heb veel nieuwe vrienden gemaakt en 
zit beter in m’n vel.”

Jongeren 
aan het 
woord

Jongerenwerkers organiseren 
met jongeren activiteiten die 
aansluiten bij hun wensen 
en behoeften. Ze zijn 
de verbinder tussen thuis, 
school en de straat. Ze zijn in 
staat om - vaak kwetsbare - 
jongeren te bereiken, langdurige 
vertrouwensrelaties 
op te bouwen en hen te 
volgen. Zo leveren ze een 
belangrijke bijdrage aan 
het voorkomen van problemen 
als schooluitval, overlast, 
uitsluiting en radicalisering. 

UIT DE PRAKTIJK
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Senioren
Het seniorenwerk is een vorm van 
sociaal-cultureel werk gericht op 
ouderen. Seniorenwerkers stimuleren 
en faciliteren actieve senioren bij het 
organiseren van hun eigen activiteiten. 
Locaties als de buurtcentra en andere 
buurtontmoetingsplekken spelen hierin 
een belangrijke rol. Ook ondersteunen 
de seniorenwerkers kwetsbare senio-
ren (zowel individueel als in groepen). 
Uitgangspunt is het gezond en prettig 
en dus waardig oud worden. De senio-
renwerkers staan in goed contact met 
organisaties en professionals in de 
wijken. Bijvoorbeeld de wijkteams en 
de gezondheidszorg. De capaciteit van 
het seniorenwerk is beperkt in vergelij-
king met de capaciteit voor kinder- en 
jongerenwerk. Dit is te verklaren door 
de leeftijdsopbouw van de stad. Deson-
danks krijgt ook Almere te maken met 
een ouder wordende bevolking.

Dit gaan we doen: seniorenwerk dat 
aansluit bij de (netwerk)aanpak van 
Goud in Almere 
Het Almeerse programma Goud in 
Almere werkt aan een samenhangende 
aanpak om waardig oud worden moge-

lijk te maken. Het welzijnswerk levert op 
een aantal onderdelen een belangrijke 
bijdrage. Bijvoorbeeld waar het gaat 
om persoonlijk contact, ontmoeten en 
actief zijn in de buurt en aandacht voor 
mantelzorgers. Goud in Almere brengt in 
kaart waar precies behoefte aan is. We 
stemmen de inzet van het seniorenwerk 
hier zo veel mogelijk op af. Ook is er 
aandacht voor de digitale vaardigheden 
van ouderen en het leren omgaan met 
technologische innovaties. Dit draagt bij 
aan hun zelfstandigheid en hun con-
tacten met anderen. Zeker in tijden dat 
face-to-face contact niet altijd vanzelf-
sprekend is.

Tegelijkertijd gebeurt er al veel in de 
huidige praktijk. Goud in Almere verkent 
kansen, deelt kennis, ondersteunt on-
derzoek en verbindt partijen en initiatie-
ven in lokale netwerken met gedeelde 
uitgangspunten. Het programma zet 
senioren op de agenda en zorgt dat hun 
stem meeweegt. Het vergroot ook het 
bewustzijn rondom ouder worden en de 
eigen verantwoordelijkheid daarbij. Het 
welzijnswerk levert waar mogelijk een 
bijdrage in de lokale netwerken die in de 
stad ontstaan.

4.2.3 Vrijwillige inzet mogelijk maken
Via een uitvoeringsplan is er de afgelo-
pen jaren gewerkt aan het stimuleren 
en faciliteren van vrijwillige inzet. Die 
inzet - zowel georganiseerd als ongeor-
ganiseerd - is onmisbaar voor de stad. 
Dat komt ook duidelijk naar voren uit de 
gesprekken die we voor dit welzijnska-
der hebben gevoerd (zie paragraaf 2.4). 
We noemen vrijwilligers niet voor niets 
het sociale cement van de samenleving.
 
4.2.4 Mantelzorg helpen volhouden
Op het gebied van mantelzorgonder-
steuning is er de afgelopen jaren via 
een uitvoeringsagenda veel in gang 
gezet om mantelzorgers te vinden, 
verlichten, versterken en verbinden. Dit 
helpt mantelzorgers in hun persoonlijke 
welzijn en maakt dat ze hun zorgtaken 
kunnen volhouden. Hiermee is het 
een belangrijke randvoorwaarde voor 
samenredzaamheid. De ervaringen die 
zijn opgehaald (zie ook paragraaf 2.4), 
geven aanleiding om de huidige aanpak 
voort te zetten met nieuwe accenten. 
Daarbij is ook specifiek aandacht voor 
jonge mantelzorgers.
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Dit gaan we doen: vrijwilligers gericht 
werven, ondersteunen en gezamenlijk 
behouden 
We blijven ons inspannen om vrijwillige 
inzet mogelijk te maken. De volgende 
punten vragen daarbij om extra aan-
dacht:

• Het werven van nieuwe (groepen) 
vrijwilligers vraagt dat we ze gericht 
aanspreken waar zij zich bevinden. 
Dit vraagt om een actieve benade-
ring. 

• Het expertisecentrum vrijwillige 
inzet is goed bekend en vindbaar 
voor (vrijwilligers)organisaties. We 
willen dat het expertisecentrum 
zich ook nadrukkelijker richt op de 
minder georganiseerde vormen van 
vrijwillige inzet en het ondersteunen 
daarvan. Het gaat hierbij ook om het 
ondersteunen van vrijwillige inzet 
bij (buurt)ontmoetingsplekken in 
zelfbeheer. Daarnaast betrekt het ex-
pertisecentrum vanuit een netwerk-
rol partijen die specifieke groepen 
vrijwilligers weten aan te spreken.

• Organisaties moeten zich samen 
inzetten om vrijwilligers te behou-
den. Dit betekent dat je actief verwijst 

naar andere organisaties als een 
vrijwilliger in jouw organisatie niet 
(meer) op zijn plek is.

• Bovenstaande drie punten zijn ook 
relevant om meer jonge mensen 
enthousiast te maken om zich vrij-
willig in te zetten. Bijvoorbeeld via de 
maatschappelijke diensttijd of in een 
andere context.

Dit gaan we doen: blijvend aansluiten 
bij de behoeften van mantelzorgers 
Via het expertisecentrum mantelzorg -
ondersteuning blijven we zorgen dat 
mantelzorgers in beeld zijn en passen-
de hulp krijgen bij hun zorgtaken. Het 
expertisecentrum brengt partnerorgani-
saties (huisartsen, scholen, werkgevers, 
etc.) in stelling om hier gezamenlijk een 
bijdrage aan te leveren. Verder blijft het 
expertisecentrum verder werken aan 
hun bekendheid en bereik. Informatie, 
advies en activiteiten moeten zo toegan-
kelijk en laagdrempelig mogelijk zijn. 
Hierbij beseffen we dat mantelzorgers 
vaak contact hebben met veel meer 
instanties dan alleen de lokale. Verder 
geldt dat:

• de mantelzorgwaardering een be-
langrijk instrument blijft om mantel-
zorgers te bedanken. Wel kijken we 
naar manieren om de uitvoering van 
de regeling eenvoudiger te maken.

• we een instrument toetsen om 
de balans tussen de draagkracht 
en draaglast van mantelzorgers 
in kaart te brengen. Dit helpt om 
individuele mantelzorgers passend te 
ondersteunen. Daarnaast maakt het 
patronen zichtbaar die helpen om het 
totale ondersteuningsaanbod beter in 
te richten.

• we de wenselijkheid onderzoeken om 
onderscheid te maken in de onder-
steuning van mantelzorgers met 
lichte zorgtaken (bijvoorbeeld af en 
toe helpen in huis) en zware zorgta-
ken (intensieve zorg voor langere tijd 
en gedurende een groot deel van de 
week).

• er oog moet zijn voor een stevig soci-
aal netwerk rondom mantelzorgers 
en voor contact met anderen die in 
dezelfde situatie zitten (lotgenoten-
contact).
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• er oog moet zijn voor de verbinding 
tussen welzijnsactiviteiten en 
formele ondersteuning waar man-
telzorgers mogelijk ook gebruik van 
maken.

• het expertisecentrum binnen de 
bestaande capaciteit en subsidie 
de samenwerking aangaat met 
organisaties met specifieke kennis. 
Bijvoorbeeld gericht op mantelzor-
gers van mensen met psychiatrische 
problemen en/of verslavingen. Er ko-
men afspraken om de netwerkfunctie 
uit te bouwen en nieuwe partners 
aan te haken. Het expertisecentrum 
laat in dat geval de uitvoering van 
ondersteuning zo veel mogelijk aan 
anderen.

• we een bepaalde mate van flexibiliteit 
in het budget van het expertisecen-
trum inbouwen om in te spelen op de 
behoeften van specifieke groepen 
mantelzorgers.

• tijdelijke verlichting van zorgtaken 
(lichte respijtzorg) mogelijk wordt 
via vaste mensen uit de eigen woon-
omgeving van mantelzorgers.

• Almere waar dat wenselijk is aan-
sluit bij landelijke ontwikkelingen. 
Bijvoorbeeld informatiecampagnes 
en bewezen waardevolle instrumen-
ten en regelingen.

• er doorlopend aandacht is voor 
het toetsen van de behoeften van 
mantelzorgers, zodat het ondersteu-
ningsaanbod optimaal blijft aanslui-
ten.
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Groepsgerichte 
mantelzorg-
ondersteuning op 
locatie kwam door de coronacrisis 
in de knel. De vraag werd: “dan 
maar online aanbieden?” De VMCA 
startte met online gesprekstafels 
in kleinere groepjes. Die oplossing 
bleek aan te slaan. De formule van 
één gespreksleider en focus op het 
beeldscherm zorgde voor gerichte 
aandacht voor elkaar. En het trok ook 
mantelzorgers aan die eerder niet naar 
fysieke bijeenkomsten wilden of konden 
komen.

Intussen biedt de VMCA ook 
online workshops aan. De digitale 
ondersteuning werd in korte tijd 
een bruikbare en veilige manier 
om ervaringen te delen. Wat eerder 
voor zowel medewerkers als 
mantelzorgers ondenkbaar leek, 
blijkt nu een waardevolle aanwinst. 
Het is dan ook een ‘blijvertje’ in het 
ondersteuningsaanbod.

UIT DE PRAKTIJK

Een mantelzorger vertelt: 
“Online deelnemen is 
echt nieuw voor mij. 
Ik ben trots dat ik heb 
doorgezet. De online 
bijeenkomsten leveren mij 
veel op: verbinding met 
andere mantelzorgers 
en bewustwording dat 
hoe je mantelzorg biedt 
soms ook anders kan.”
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4.2.5 Grotendeels blijven werken met 
bestaande partijen
Het huidige welzijnsveld kenmerkt zich 
(vooral binnen spoor 1) door enkele 
grote partijen. Deze partijen zijn vrijwel 
allemaal ook onderdeel van de wijk-
teams. Enerzijds maakt dit het voor de 
gemeente, inwoners en andere organi-
saties gemakkelijk om elkaar te vinden, 
samen te werken er verbindingen te 
leggen. Anderzijds roept het vragen op 
als: vertegenwoordigt het kleine aantal 
partijen de diversiteit van de Almeerse 
inwoners voldoende? Is er voldoende 
stimulans voor vernieuwing en continu 
leren en verbeteren? En krijgen nieuwe 
partijen voldoende kans om hun ideeën 
voor de stad te laten horen? We vinden 
het belangrijk om hier een goede ba-
lans in te vinden, zonder dat dit leidt tot 
versnippering van het welzijnsveld.

We maken de keuze om grotendeels 
te blijven werken met de bestaande 
partijen. Binnen spoor 1 krijgen zij 
nadrukkelijk de opdracht om inwoners 
zoveel mogelijk ruimte en zeggenschap 
te geven. Zo kunnen inwoners zelf de 
activiteiten en initiatieven opzetten waar 
zij behoefte aan hebben (zie ook para-

graaf 3.2.1). Hierbij is het belangrijk om 
voldoende oog hebben voor de diversi-
teit van inwoners en hun behoeften.

We willen verder dat (kleine) partijen 
met vernieuwende ideeën en/of een 
specifieke expertise een bijdrage 
kunnen leveren in de wijken. Om dit 
mogelijk te maken, krijgen bestaande 
partijen een stevigere netwerkrol. Dit 
betekent dat zij actief ruimte bieden aan 
de ideeën, expertise en activiteiten van 
anderen om samen meer te bereiken 
dan ze eigenstandig zouden kunnen.
Dit speelt met name bij de expertise-
centra vrijwillige inzet en mantelzorg 
(zie paragraaf 4.2.3 en 4.2.4). Hierbij 
richt de netwerkrol zich vooral op het 
betrekken van andere lokale organisa-
ties die ervaring hebben met bepaalde 
doelgroepen. Dit helpt om het bereik en 
de slagkracht van de expertisecentra te 
vergroten.

Voor het jongerenwerk kiezen we voor 
het zorgvuldig toelaten van meer par-
tijen naast elkaar. Hoe dit vorm krijgt, 
werken we op een later moment uit. We 
doen dit vanwege de grote diversiteit 
aan jongeren in de stad en de verschei-

denheid aan plekken (fysiek en digitaal) 
waar zij te vinden zijn en eventueel 
ondersteuning kunnen krijgen.

4.2.6 Meerjarige afspraken 
met organisaties
De keuzes en acties die hierboven zijn 
beschreven, hebben de meeste kans 
van slagen binnen een stabiel, maar 
tegelijkertijd wendbaar welzijnsveld. De 
samenwerking met de bestaande wel-
zijnsorganisaties houdt nu nog in dat 
elke partij elk jaar opnieuw inhoudelijke 
en financiële afspraken maakt met de 
gemeente. In de praktijk verandert er 
van jaar tot jaar weinig in die afspraken. 
Wel leggen de administratieve hande-
lingen druk op alle betrokken profes-
sionals. We werken daarom toe naar 
meerjarige afspraken met de bijbeho-
rende financiële zekerheid voor drie 
tot vier jaar als basis voor de samen-
werking met de welzijnsorganisaties. 
Daarbij horen ook resultaatafspraken 
die passen bij de visie en concrete 
keuzes in dit welzijnskader.
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Het wegvallen van de jaarlijkse admi-
nistratieve handelingen biedt ruimte 
voor het voeren van stevige inhoudelijke 
gesprekken. Die gaan we houden aan 
de hand van uitvoeringsplannen die de 
welzijnsorganisaties elk jaar maken 
op basis van de actuele behoeften van 
Almeerders. In die plannen kunnen 
bijvoorbeeld de volgende onderwerpen 
aan bod komen:

• Een analyse van wat er speelt in de 
stad, gebieden en/of wijken en van 
(veranderingen in) de behoeften van 
inwoners.

• Een analyse van wat inwoners al 
kunnen en doen op deze verschillen-
de niveaus.

• Een doorvertaling naar wat dit 
vraagt van de inzet van professionals 
om hierbij aan te sluiten.

• Een beschrijving van welke sa-
menwerking dit vraagt binnen de 
wijknetwerken.

• Hoe de organisatie meet en inzich-
telijk maakt voor de gemeente en de 
stad wat dit inhoudelijk oplevert. 

• Hoe de organisatie rekening houdt 
met de diversiteit van inwoners in 
de stad en nieuwe groepen weet te 
bereiken, activeren en verbinden.

• Hoe de organisatie vernieuwing en 
kwaliteitsimpulsen doorvoert en 
bij de uitvoering rekening houdt 
met het kwaliteitsmanifest van de 
Adviesraad Sociaal Domein.

We beginnen met uitvoeringsplannen 
per organisatie. Gaandeweg werken 
we toe naar gezamenlijke plannen per 
wijk(teamgebied) (zie ook paragraaf 
3.2.2). Dit is een wezenlijk andere 
manier van werken voor de organisaties 
en de gemeente. Het vergt verdere 
uitwerking en een zorgvuldig traject om 
te komen van de oude werkwijze naar 
de nieuwe.



39

Danny is 11 jaar 
als zijn vader overlijdt en 13 als hij ook 
zijn moeder verliest. Het gezin van 
een goede vriend neemt hem warm 
op. Hij voelt zich er thuis, maar heeft 
nog veel verdriet over het verlies van 
zijn ouders. Hij vindt het moeilijk om 
hierover te praten. Danny is geen 
prater en kropt zijn gevoel op. 

Via het jeugdmaatschappelijk 
werk komt hij terecht bij een 
lotgenotengroep van het Humanitas-
programma Gezin en Verlies. Hij vindt 
het spannend om deel te nemen, maar 
doet toch mee. In het begin is Danny 
nog stil en afwachtend. Naarmate de 
bijeenkomsten verstrijken, stelt hij 
zich steeds meer open en durft hij 
zich kwetsbaar op te stellen. Danny: 
“Ik denk na de groep meer aan mezelf 
en ik vind het fijn om met anderen te 
praten die ongeveer hetzelfde hebben 
meegemaakt. Ik kan nu beter praten 
over mijn ouders.”

UIT DE PRAKTIJK

Danny: “Ik kan nu beter 
praten over mijn ouders.”
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4.3 EERSTE KEUZES SPOOR 2

B innen spoor 2 zien we, zoals 
eerder gezegd, vooral een 
uitdaging in het verminderen of 

voorkomen van formele ondersteuning 
via de Jeugdwet en de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo). De 
instroom in deze zwaardere vormen van 
ondersteuning is de laatste jaren sterk 
toegenomen. Een deel van de onder-
steuningsvragen is naar verwachting 
laagdrempeliger op te lossen. Daarom 
is het belangrijk om te kijken hoe we dit 
mogelijk kunnen maken. Hiervoor is in 
de eerste plaats aanvullend onderzoek 
nodig naar de ondersteuningsbehoefte 
van de betreffende Almeerders. Sa-
menwerking met de wijkteams is hierbij 
belangrijk, omdat het nauw aansluit bij 
hun rol en werkzaamheden. 

Dit gaan we doen: gericht inzetten en 
verder ontwikkelen laagdrempelig 
aanbod 
We zetten alleen nog welzijnsbudget 
in voor specifieke groepen Almeerders 
met een ondersteuningsbehoefte als 

dit formele ondersteuning op indicatie 
vermindert of voorkomt. Met betrok-
kenen binnen de gemeente en bij 
zorg- en welzijnsorganisaties nemen 
we bestaande projecten en activiteiten 
onder de loep. Hierbij betrekken we ook 
eerder uitgevoerde onderzoeken, zoals 
de evaluatie van de zogeheten busi-
nesscases jeugd.8 Dit waren proeven 
met laagdrempelige alternatieven voor 
formele jeugdhulp.

We kijken gezamenlijk hoe we het laag-
drempelige aanbod gerichter kunnen 
inzetten. Ook brengen we in kaart wat 
er eventueel nog mist om jeugdhulp 
of Wmo-ondersteuning te voorkomen. 
Op basis van deze analyse kunnen we 
het aanbod gericht verbeteren. Het 
moet ook uitwijzen wat de beste manier 
is om toekomstige afspraken met de 
betrokken partijen in te richten. Het 
uitvoeren van het aanbod is een geza-
menlijke opgave van de gemeente, het 
welzijnswerk en organisaties binnen de 
jeugdhulp en Wmo.

4.4 VAN KEUZES NAAR FINANCIËN

I n dit vierde hoofdstuk van het 
welzijnskader hebben we de eerste 
inhoudelijke keuzes en acties 

geschetst die bijdragen aan de lange-
termijnvisie (hoofdstuk 3). Dit is waar 
Almere de komende jaren voor gaat en 
staat. Om de visie en concrete keuzes in 
de praktijk te brengen, is het belangrijk 
om de relatie te leggen met het be-
schikbare budget. Het vijfde en laatste 
hoofdstuk van het kader gaat daarom in 
op de financiële keuzes, met name voor 
de korte termijn. Deze ondersteunen 
de gewenste inhoudelijke bewegingen 
in dit welzijnskader zoveel mogelijk. 
Tegelijk zijn er bezuinigingen nodig 
vanwege een financiële taakstelling. 
We schetsen de impact van alle keuzes 
op de stad als geheel en op bestaande 
activiteiten, projecten en organisaties.
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5.1 INVULLING FINANCIËLE 
TAAKSTELLING

V oor het Almeerse welzijnsveld 
is een totaalbudget beschikbaar 
van € 11,6 miljoen (zie ook 

bijlage 1). Er is sprake van een struc-
turele taakstelling oplopend tot € 1,5 
miljoen vanaf 2023. Zoals gezegd in 
paragraaf 4.4 zijn er daarom financiële 
keuzes nodig op de korte termijn. Wat 
betekent dit voor Almeerders en de 
betrokken welzijnsorganisaties? En hoe 
ziet het nieuwe financiële totaalplaatje 
er vervolgens uit? Dit hoofdstuk geeft 
een uitwerking hiervan.

5.1.1 Financiële opgave in 
de praktijk groter
Een belangrijke kanttekening vooraf is 
dat we bij de uitwerking in dit hoofdstuk 
uitgaan van de situatie in 2021. Dit 
betekent dat we geen rekening houden 
met de groei van de stad. De effecten 
hiervan merken we in de eerste plaats 
in de bestaande gebieden. In veel wij-
ken groeit het inwoneraantal. Met het 
beschikbare geld moeten de gemeente 

en welzijnsorganisaties dus steeds 
meer mensen bedienen.

Het beschikbare welzijnsbudget houdt 
in de tweede plaats al sinds circa 2010 
geen rekening met het ontstaan van 
nieuwe wijken en gebieden. In de prak-
tijk zijn er in Almere Poort en Almere 
Hout maar zeer beperkt investeringen 
gedaan in welzijnsfuncties. Deels is dit 
een financiële keuze geweest. En deels 
komt het voort uit de filosofie dat Al-
meerders (vooral in de nieuwe wijken in 
Almere Hout) veel zelf kunnen en willen 
organiseren in hun woonomgeving.

De gemaakte keuze levert in de huidige 
situatie al druk op bij de besteding van 
het beschikbare budget. Er is namelijk 
wel vraag naar welzijnsfuncties zoals 
buurt- en jongerenontmoetingsplekken 
in de genoemde gebieden. Bekostiging 
van deze functies is in veel gevallen al-
leen mogelijk door geld en/of capaciteit 
uit bestaande gebieden over te hevelen 
naar de nieuwe gebieden. Vaak gaat het 
in dat geval om tijdelijke oplossingen. 
Een structurele oplossing in deze en 
nog te ontwikkelen gebieden kan alleen 
door in de gemeentelijke begroting (als-

nog) extra geld beschikbaar te stellen. 
Het traject bevolkingsvolgende voorzie-
ningen biedt ruimte om dit vraagstuk te 
agenderen. 

Een andere kanttekening vooraf is dat 
er voor buurtontmoetingsplekken in 
zelfbeheer tot nu toe geen structurele 
financiering is. Zoals gezegd in para-
graaf 2.4 is er voor deze ‘huiskamers 
van de buurt’ nu alleen tijdelijk geld via 
het gemeentelijke team Leefbaarheid. 
Dit tijdelijke geld vervalt vanaf 2022. 
Willen we deze kosten structureel 
overnemen vanuit welzijnsbudget, dan 
maakt dit de financiële opgave in de 
praktijk groter.

5.1.2 Opbouw financieel kader
Dit financiële hoofdstuk bestaat uit een 
aantal onderdelen:

1. We beginnen met financiële keuzes 
voor spoor 1 (‘Almeerders aan zet’). 
We zetten de keuzes globaal op een 
rij. Ook geven we een duiding van de 
betekenis van die keuzes voor de stad.

De 
financiële 
keuzes on-
dersteunen 
de welzijns-
visie zoveel 
mogelijk
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2. Daarna brengen we de financiële 
keuzes voor spoor 2 (‘Formele 
ondersteuning verminderen of 
voorkomen’) in beeld. Dit doen we op 
dezelfde manier als bij spoor 1.

3. We sluiten dit hoofdstuk af met een 
korte doorkijk naar het in de praktijk 
brengen van de keuzes in dit wel-
zijnskader.

In bijlage 1 is een meer gedetailleerd 
overzicht te vinden van de uitgaven nu 
en in de komende jaren. Bijlage 2 laat 
zien langs welk schema de keuzes tot 
stand zijn gekomen en hoe eventue-
le alternatieven zijn af te wegen (de 
financiële ‘knoppen’ om aan te draaien 
binnen het welzijnsveld).

5.2 KOMEN TOT FINANCIËLE KEUZES

O ndersteuning van de sociale 
leefomgeving van Almeerders 
is de kern van het welzijnswerk. 

Paragraaf 3.2 laat zien dat we op de 
lange termijn vooral willen bijdragen 
aan een sterk sociaal fundament in de 
stad. Dat fundament is relevant voor 

het hele sociaal domein, omdat het 
een basis biedt in de wijken om samen 
op voort te bouwen. Die basis krijgt in 
de eerste plaats vorm binnen spoor 1 
(‘Almeerders aan zet’) van het welzijns-
kader. Daarom maken we financiële 
keuzes die de beweging en doelstel-
lingen van spoor 1 ondersteunen. Dit 
betekent dat we:

• meer ruimte bieden aan initiatieven 
van inwoners.

• veel waarde hechten aan het mo-
gelijk maken van laagdrempelige 
ontmoetingsplekken.

• de capaciteit aan professionals op 
peil houden om inwoners te stimule-
ren en faciliteren.

• ook de ondersteuning van vrijwilli-
gers en mantelzorgers op hetzelfde 
niveau houden, met de accentver-
schuivingen die we in het welzijns-
kader hebben beschreven.

We hechten er ook veel waarde aan om 
een beroep op formele ondersteuning 
te verkorten of voorkomen. Daarom 
blijft er ook voor deze ambitie financiële 
ruimte. Dit maakt het mogelijk om goed 
lopende projecten voort te zetten. 

In een gezamenlijke opgave werken we 
ook aan verdere versterking van het 
aanbod (zie paragraaf 4.3). 

De tabel op de volgende pagina toont de 
huidige en toekomstige budgetten voor 
de verschillende onderdelen van het 
welzijnswerk (zie ook de figuur in para-
graaf 2.1.2) . Een meer gedetailleerde 
uitsplitsing staat in bijlage 1. Voor de 
volledigheid merken we op dat er in de 
praktijk geen schotten bestaan tussen 
de budgetten voor de verschillende 
sporen en niveaus.

In totaal zijn we voornemens € 310.000 
van de taakstelling in te vullen binnen 
spoor 1 en € 185.000 binnen spoor 2. 
De gemeenteraad heeft ervoor gekozen 
om de rest van de taakstelling in te vul-
len buiten het welzijnswerk (zie ook de 
volgende pagina’s). Het samenstellen 
van het welzijnskader was aanleiding 
om alle bestedingen uit welzijnsbudget 
eens grondig tegen het licht te houden. 
Inhoudelijk, maar ook financieel pro-
beren we te komen van een ‘duizend-
dingendoekje’ (zie ook paragraaf 2.1.1) 
naar focus en weloverwogen keuzes. De 
werkwijze hierbij was als volgt.
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We hebben eerst in het algemeen 
gekeken of bestedingen (nog) passen 
binnen de gekozen koers in dit wel-
zijnskader. Zo niet, dan is afgewogen 
of bestedingen mogelijk beter passen 
binnen een ander beleidsterrein. 
Vervolgens hebben we gekeken welke 
gerichte wijzigingen we op basis van 
het welzijnskader willen doen in de be-
stedingen. Dit is onder andere gebeurd 
aan de hand van het schema in bijlage 
2. In sommige gevallen leidt dit tot het 
verschuiven van bestedingen.  

Welzijnsbudget

Uitgaven per niveau Budget 2020
Budget 2023 
e.v. Verschil

Niveau 1: Ontmoeten en verbinden € 3.696.000 € 3.386.000 - € 310.000

Niveau 2: Makelen en schakelen in de wijken € 4.398.000 € 4.398.000 € 0

Niveau 3: Ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers € 1.074.500 € 1.074.500 € 0

Totaal spoor 1 € 9.168.500 € 8.858.500 - € 310.000

Niveau 4: Projecten voor specifieke groepen € 2.470.000 € 2.285.000  - € 185.000

Totaal spoor 2 € 2.470.000 € 2.285.000 - € 185.000

Totaal welzijnsbudget € 11.638.500 € 11.143.500 - € 495.000

Budget 
2023 e.v.

Budget 
2020

Uitgaven 
per niveau 

Verschil

In de volgende paragrafen lichten we 
een en ander per spoor verder toe.

5.3 FINANCIËLE KEUZES SPOOR 1

Binnen spoor 1 van het welzijnskader 
maken we keuzes die zoals gezegd een 
besparing van € 310.000 moeten opleve-
ren. Daarnaast verschuiven we budgetten 
in lijn met de visie op het welzijnswerk. 
We bespreken de keuzes een voor een.

5.3.1 Keuzes die een besparing 
opleveren
De tabel op de volgende pagina laat 
zien welke keuzes optellen tot de 
besparing van € 310.000. De betref-
fende bestedingen stoppen vanaf 2021 
of 2022 vanuit welzijnsbudget. Over 
de subsidies die de gemeente stopzet 
of verplaatst in 2021 zijn de subsidie-
ontvangers en de gemeenteraad al 
geïnformeerd in de tweede helft van 
2020. 
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Overweging

Overweging Uitgave Uitgave Toelichting Toelichting Impact Bedrag

Overheveling naar 
een meer passend
beleidsterrein

Poppodium 
De Meester

Hoewel een welzijnsorganisatie (De Schoor) het poppodium 
exploiteert, past deze subsidie inhoudelijk beter binnen 
het cultuurbeleid. Met het gemeentelijke team Cultuur en 
de wethouder Cultuur is afgesproken dat zij kijken hoe het 
poppodium past in de Almeerse culturele infrastructuur.

In 2022 vangen de gemeente en De Schoor de 
weggevallen subsidie uit welzijnsbudget op, zodat er een 
overgangsperiode ontstaat.

Midden tot hoog - € 250.000 
vanaf 2022

Inhoudelijke 
afweging

Inspiratie Inc. Er was al afgesproken om deze subsidie per 2021 stop te 
zetten. De gemeente Almere werkt niet meer samen met 
Inspiratie Inc.

Laag - € 10.000
al ingevuld 
vanaf 2021

Beheer speeltuin 
Speelhaven

Vanuit spoor 1 ‘Almeerders aan zet’ werken we toe naar een 
situatie waarbij sociaal beheer van de speeltuin niet meer 
nodig is (zie ook paragraaf 4.2.2). 

Midden - € 50.000
vanaf 2022

 - € 310.000

33

?

33

?

ToelichtingUitgaveOverweging Impact Bedrag 
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We geven per keuze een nadere toelich-
ting en laten zien wat de gevolgen zijn 
in en voor de stad. Vanaf 2022 kiezen 
we ervoor om de bijdrage vanuit wel-
zijnsgeld aan Poppodium De Meester 
te stoppen. Deze bijdrage is € 250.000 
op het totale bedrag van € 300.000 dat 
het poppodium krijgt van de gemeente 
Almere. Het poppodium is ooit begonnen 
als jongerenontmoetingsplek. Het heeft 
zich verder ontwikkeld en biedt intussen 
een programmering voor alle leeftijden. 
Ze hebben de ambitie om zich te meten 
met andere poppodia in de regio. Gezien 
deze ontwikkeling en de gekozen rich-
ting in het welzijnskader, past het niet 
meer om het poppodium vanuit welzijns-
beleid te subsidiëren. Dit is besproken 
met het gemeentelijke team Cultuur 
en de wethouder Cultuur. Zij onderzoe-
ken hoe het poppodium onderdeel kan 
worden van de culturele infrastructuur 
van Almere. Er is de gemeente veel aan 
gelegen om het poppodium te laten 
voortbestaan. Voor 2022 regelen de 
gemeente en exploitant De Schoor een 
financiële overbrugging. Voor de periode 
vanaf 2023 en verder legt het college van 
B en W uiterlijk eind 2022 een voorstel 
voor aan de gemeenteraad.

Voor een subsidie aan de stichting 
Inspiratie Inc. was al afgesproken dat de 
financiering vanuit de gemeente stopt 
vanaf 2021. Het budget dat hierdoor 
vrijvalt, besteden we niet opnieuw.

Bij speeltuin Speelhaven werken we toe 
naar een situatie waarbij sociaal beheer 
niet meer nodig is (zoals beschreven 
in paragraaf 4.2.2). We verwachten de 
subsidie aan de speeltuin hierdoor te 
kunnen verlagen met zo’n € 50.000.

Dan tot slot nog een kanttekening bij 
het budget voor de buurtcentra. Dit 
budget blijft de komende jaren op het-
zelfde niveau. In de centra scheppen we 
tegelijkertijd meer ruimte voor initiatie-
ven van inwoners en voor laagdrempeli-
ge vormen van ontmoeting. Dit leidt tot 
lagere inkomsten door minder verhuur 
van ruimtes aan organisaties die nu 
gebruikmaken van de buurtcentra. Het 
gevolg kan zijn dat een aantal buurt-
centra een andere invulling krijgt. Dit 
heeft een impact op de vaste bezoekers, 
huurders, vrijwilligers en beheerders 
van de betreffende buurtcentra, op ex-
ploitant De Schoor en op de gemeente 
als eigenaar van de panden.

5.3.2 Gerichte verschuivingen en 
gelijkblijvende bestedingen
Naast het stopzetten of verlagen van 
subsidies kiezen we ook voor een ge-
richte verschuiving. We trekken structu-
reel geld uit voor een subsidieregeling 
gericht op buurtontmoetingsplekken 
in zelfbeheer en inwonersinitiatieven 
gericht op ontmoeting. Hiervoor re-
serveren we jaarlijks een bedrag van 
€ 300.000. Het voordeel is dat er veel 
meer dan nu zekerheid is dat er jaar 
in, jaar uit ruimte is om initiatieven te 
subsidiëren. Het gereserveerde bedrag 
is voldoende om initiatieven te steunen 
die nu nog afhankelijk zijn van tijdelijke 
bijdragen. De tijd moet uitwijzen of het 
bedrag genoeg is om ook aan de toe-
komstige behoefte te voldoen. Het geld 
voor de subsidieregeling komt uit:

• een deel van het Samen Sterk-bud-
get (aanjaaggeld voor initiatieven 
voor en door kwetsbare Almeer-
ders). Uit dit budget verschuiven we 
€ 160.000 van de € 250.000 naar de 
subsidieregeling.
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• bijdragen die we nu nog afzonderlijk 
doen aan allerlei kleine projecten en 
initiatieven gericht op ontmoeting en 
verbinding. De € 165.000 die hier nu 
naartoe gaat, voegen we toe aan de 
subsidieregeling.

In bijlage 1 is een meer gedetailleerd 
overzicht te vinden van deze bestedin-
gen.

Na één of twee jaar bekijken we of 
het bedrag voor de subsidieregeling 
voldoende is en of de bestedingen 
leiden tot een bestendig netwerk van 
ontmoetingsinitiatieven en laagdrempe-
lige ontmoetingsplekken in zelfbeheer. 
Is dit inderdaad zo, dan verschuiven we 
geleidelijk meer budget richting deze 
subsidieregeling, ten koste van het 
budget voor de buurtcentra. Daarbij 
houden we oog voor de ondersteuning 
die nodig is om deze beweging mogelijk 
te maken.

We houden enige ruimte voor eenmali-
ge/tijdelijke bijdragen aan (startende) 
initiatieven. Die initiatieven moeten 
in dit geval vooral gericht zijn op het 
kunnen meedoen van Almeerders. We 

reserveren hiervoor jaarlijks € 90.000 
euro. Dit is het resterende deel van het 
Samen Sterk-budget. 

We kiezen ervoor om het budget voor 
professionals met een makel- en 
schakelfunctie gelijk te laten. Zoals 
beschreven in het welzijnskader, 
verandert wel de rol van de professio-
nals. Voor het onderdeel jongerenwerk 
achten we het wenselijk om op een 
zorgvuldige manier meer partijen toe 
te laten. Dit willen we juist voor het 
jongerenwerk, omdat jongeren een hele 
diverse doelgroep vormen in de stad. 
Er hebben zich in het verleden ook al 
partijen gemeld die uitvoering willen 
geven aan een deel van het jongeren-
werk in Almere. 

Ook het budget voor de ondersteuning 
van vrijwilligers en mantelzorgers 
blijft gelijk. Zoals beschreven in het 
welzijnskader, krijgen de expertise-
centra wel een sterkere netwerkrol. 
Zij voeren maar in beperkte mate zelf 
projecten uit. In plaats daarvan beleg-
gen zij projecten via hun netwerkrol zo 
veel mogelijk bij partijen met specifieke 
expertise.

5.4 FINANCIËLE KEUZES SPOOR 2

H et geld binnen spoor 2 gaat 
naar projecten voor specifieke 
groepen Almeerders. Binnen dit 

spoor ligt de focus de komende jaren op 
het beschikbaar maken van aanbod dat 
leidt tot het verminderen of voorkomen 
van formele ondersteuning. Dit kan 
door bestaande projecten gerichter in 
te zetten, waar nodig te hervormen of te 
stoppen en/of door nieuwe projecten op 
te starten samen met (en mede betaald 
door) partijen buiten het welzijnsveld. 

De tabel op de volgende pagina toont de 
voorgenomen financiële keuzes zoals 
we die maken voor de bestedingen bin-
nen het tweede spoor. We hebben ook 
hier de werkwijze aangehouden zoals 
beschreven in paragraaf 5.2.

Met 
gerichte 
verschuiving 
van budget 
zetten we 
keuzes 
kracht bij
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Taakstelling

Overweging Uitgave Uitgave Toelichting Toelichting Impact Bedrag

Overheveling naar 
een meer passend
beleidsterrein

MEEdoen in de 
kinderopvang

Hoewel een welzijnsorganisatie (MEE) deze activiteit uitvoert, 
past deze inhoudelijk beter binnen het onderwijsbeleid. De 
financiering van dit onderdeel gaat door via rijksmiddelen 
voor onderwijsachterstanden.

Laag - € 40.000
 vanaf 2022

Dagarrangementen en 
brede school

Hoewel een welzijnsorganisatie (De Schoor) deze 
activiteiten uitvoert, passen ze inhoudelijk beter binnen het 
onderwijsbeleid. De financiering van deze onderdelen gaat 
door vanuit rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden.

Laag  - € 105.000
al ingevuld 
vanaf 2021

Wetswinkel De Wetswinkel krijgt het grootste deel van hun subsidie van-
uit de aanpak van armoede en schulden. De uitgave past niet 
logisch in het welzijnsbeleid. We verschuiven de besteding 
naar het beleidsterrein armoede en schulden.

Laag Waar nodig 
verschuiving inclusief 
budget van € 5.000 en 
dus geen bezuiniging 

vanaf 2022

Geen logisch 
onderdeel
van welzijnswerk

ATA 
Personenalarmering

Er is al eerder afgesproken om deze subsidie af te bouwen 
en per 2021 volledig stop te zetten. De uitgave past niet 
logisch binnen het welzijnsbeleid. 

Laag - € 25.000 
al ingevuld 
vanaf 2021 

Garagehuur voor opslag 
Rode Kruis

De uitgave past niet logisch in het welzijnsbeleid. Laag tot midden - € 15.000
 vanaf 2022

- € 185.000

33

?

33

?

ToelichtingUitgaveOverweging Impact Bedrag 
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In paragraaf 5.4.1 en 5.4.2 geven we per 
keuze een nadere toelichting en laten 
zien wat de gevolgen zijn in en voor de 
stad.

5.4.1 Toelichting financiële keuzes
Voor MEEdoen in de kinderopvang 
(€ 40.000 vanaf 2022), de dagarrange-
menten en de bijdrage aan de brede 
scholen (€ 105.000, beide vanaf 2021) 
is financiering gevonden via het on-
derwijsbeleid. De financiering verloopt 
voortaan vooral via budget dat Almere 
krijgt van de Rijksoverheid. De activitei-
ten kunnen hierdoor gewoon doorgaan. 
De kinderen die er gebruik van maken, 
merken er in de praktijk niets van.

Voor ATA Personenalarmering was al 
afgesproken dat de financiering vanuit 
de gemeente stopt. Het budget dat 
hierdoor vrijvalt (€ 25.000), geven we 
niet opnieuw uit.

Door de gekozen richting in het wel-
zijnskader is het ook niet meer logisch 
om vanuit welzijnsbudgetten subsidie 
te geven aan de Wetswinkel (€ 5.000) 
en garagehuur van het Rode Kruis 
(€ 15.000). 

Voor de Wetswinkel verschuiven we 
de subsidie naar het beleidsterrein 
armoede en schulden. Dit gebeurt met 
overheveling van het budget van € 5.000 
euro als dit beleidsterrein de totale 
subsidie niet zelf kan betalen. Voor het 
Rode Kruis betekent de stopzetting dat 
de subsidie voor de garagehuur geheel 
vervalt.

5.4.2 Geen bezuiniging, 
wel hervorming
De overige uitgaven binnen spoor 2 
gaan naar projecten die bijdragen aan 
het verminderen of voorkomen van 
formele ondersteuning. Dit aanbod 
hervormen we, verbeteren we en vullen 
we waar nodig aan in een samenwer-
king tussen welzijn, de jeugdhulp en de 
uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). We onderzoeken 
daarbij ook of we budget kunnen over-
hevelen naar het welzijnsveld vanuit de 
jeugdhulp en de Wmo. Pas dan zetten 
we echt een beweging in gang waarbij 
we ondersteuningsvragen zo laagdrem-
pelig mogelijk oplossen. 

5.5 FINANCIËLE KEUZES BUITEN 
WELZIJNSVELD

D e financiële keuzes beschreven 
in dit hoofdstuk tellen op tot 
een structurele bezuiniging 

van € 495.000. Dit is minder dan de 
afgesproken forse taakstelling van 
€ 1,5 miljoen. De gemeenteraad heeft 
in juni 2021 besloten om het restant van 
de taakstelling op te lossen buiten de 
scope van het welzijnsbudget.

Het hervormen 
van aanbod is 
een gezamenlijke 
opgave



50

WELzijn in Almere

5.6 VAN FINANCIËN NAAR PRAKTIJK

H et in de praktijk brengen van 
alle keuzes in dit hoofdstuk 
gebeurt uiteraard alleen na 

zorgvuldig contact met de subsidie-
ontvangers. In sommige gevallen 
is voortzetting van de activiteiten of 
projecten wellicht mogelijk door een 
beroep te doen op fondsen buiten de 
gemeente.

Direct na besluitvorming over dit 
welzijnskader is de uitvoering gestart. 
Dit gebeurt in samenspraak met 
subsidieontvangers, (vertegenwoordi-
gers van) inwoners en allerlei andere 
belanghebbenden in Almere. Het jaar 
2021 staat in het teken van uitwerkin-
gen en voorbereidingen. Vanaf 2022 zijn 
de eerste effecten van dit welzijnskader 
merkbaar in de stad.

50

WELzijn in Almere
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52

WELzijn in Almere

Deze bijlage bevat een gedetailleerd 
overzicht van het totaalbudget voor wel-
zijn. Dit geeft inzicht in welke uitgaven 
de gemeente nu en in de komende jaren 
doet. De uitgaven zijn voor het gemak 
geordend naar de verschillende niveaus 
van het welzijnswerk uit de illustratie in 
paragraaf 2.1.2. Zoals eerder vermeld, 
zijn er in de praktijk geen schotten tus-
sen de budgetten voor de verschillende 
niveaus.

De gemeente besteedt € 11,6 miljoen 
per jaar aan het Almeerse welzijns-
werk. Door een taakstelling is hier 
vanaf 2021 structureel € 500.000 vanaf 
gegaan. Eerder geplande verlagingen 
van het budget per 2022 en 2023 zijn 
niet langer aan de orde (zie ook pa-
ragraaf 5.5). De tabellen op deze en 
volgende pagina’s laten zien welke 
uitgaven horen bij de huidige situatie 
en bij die vanaf 2021, 2022 en 2023. 

We geven eerst een totaaloverzicht en 
zoomen daarna in op de verschillende 
niveaus.

De structurele besparing in 2021 
bedraagt € 140.000 in plaats van 
€ 500.000. De rest van de taakstelling 
voor 2021 is incidenteel ingevuld door 
positieve resultaten van De Schoor 
(€ 355.000) en de VMCA (€ 25.000) uit 
2019 te benutten.

Totaaloverzicht budgetten per niveau en spoor

Niveau 1: Ontmoeten en verbinden € 3.696.000 € 3.686.000 € 3.386.000 € 3.386.000

Niveau 2: Makelen en schakelen 
in de wijken

€ 4.398.000 € 4.398.000 € 4.398.000 € 4.398.000

Niveau 3: Ondersteunen vrijwilligers en 
mantelzorgers

€ 1.074.500 € 1.074.500 € 1.074.500 € 1.074.500

Totaal spoor 1 € 9.168.500 € 9.158.500 € 8.858.500 € 8.858.500

Niveau 4: Projecten voor specifieke groepen € 2.470.000 € 2.340.000  € 2.285.000 € 2.285.000

Totaal spoor 2 € 2.470.000 € 2.340.000  € 2.285.000 € 2.285.000

Totaal welzijnsbudget € 11.638.500 € 11.138.500* € 11.143.500 € 11.143.500

Budget 
2021

Budget 
2020

Uitgaven 
per niveau 

Budget 
2022

Budget 
2023 e.v.

* Totaal 
welzijnsbudget  
2021
Het totaal aan 

uitgaven in 2021 

is hoger dan dit 

bedrag, namelijk 

€ 11.498.500. Het 

verschil komt uit het 

positieve resultaat 

van De Schoor en de 

VMCA uit 2019.
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Uitgaven spoor 1, niveau 1: Ontmoeten en verbinden

Onderdeel
Budget 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023 e.v.

Exploitatie Jeugdland Stad, Buiten en Haven 
en speeltuin Speelhaven

€ 616.000 € 616.000 € 566.000 € 566.000

Exploitatie Poppodium De Meester € 250.000 € 250.000 € 0 € 0

Exploitatie buurtcentra (inclusief sociaal beheer) € 2.093.000 € 2.093.000 € 2.093.000 € 2.093.000

Samen Sterk-budget € 250.000 € 250.000 € 90.000 € 90.000

Grotere projecten ontmoeten en verbinden

• Burennetwerk
• Buurtbemiddeling
• Senior-Live/HierTV

€ 337.000 € 337.000 € 337.000 € 337.000

Diverse kleine projecten en activiteiten € 150.000 € 140.000 € 0 € 0

Subsidieregeling ontmoetingsplekken 
en -activiteiten

€ 0 € 0  € 300.000  € 300.000

Totaal niveau 1 € 3.696.000 € 3.686.000 € 3.386.000 € 3.386.000

Budget 
2021

Budget 
2020

Onderdeel Budget 
2022

Budget 
2023 e.v.

De exploitatielasten van de verschil-
lende accommodaties betreffen de 
bedragen exclusief de huurlasten. 
Omdat het gemeentelijke panden zijn, 
vindt verrekening van deze lasten intern 
plaats. De gemeente stemt de hoogte 
van het welzijnsbudget jaarlijks af op de 

feitelijke huurlasten. Hierdoor drukt de 
huur niet op het welzijnsbudget.

Budgetten ter ondersteuning van 
bewonersinitiatieven in brede zin 
(wijkbudgetten) vallen buiten de scope 
van dit welzijnskader. Datzelfde geldt 

voor taken (vraagbaakfunctie, helpen bij 
bewonersinitiatieven) van de gebiedsse-
cretarissen van het gemeentelijke team 
Leefbaarheid. In de praktijk is er wel 
een nauwe samenwerking.
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Specifiek voor de onderdelen kinder-
werk en opbouwwerk geldt dat er in de 
praktijk meer inzet is dan we in deze 
tabel noemen. Er werken namelijk ook 
pedagogisch medewerkers en/of kin-
derwerkers binnen de voorscholen en 
het deel van de dagarrangementen dat 
we al langer financieren uit rijksmidde-
len voor onderwijsachterstandenbeleid.

Het grootste deel van de capaciteit van 
het opbouwwerk zit in de wijkteams. 
Hiervoor is een bedrag van ruim € 1,1 
miljoen beschikbaar. Dit bedrag is geen 
onderdeel van het welzijnsbudget. De 
inzet van deze opbouwwerkers is geba-
seerd op het dienstverleningsconcept 
van de wijkteams.

De buurtsportcoaches vormen ook een 
belangrijke discipline. De aansturing 
gebeurt via het gemeentelijke team 
Sport. Vanuit rijksmiddelen is hier-
voor ongeveer € 650.000 beschikbaar, 
aangevuld met € 113.000 vanuit wel-
zijnsbudget. 

Uitgaven spoor 1, niveau 2: Makelen en schakelen in de wijken

Onderdeel
Budget 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023 e.v.

Kinderwerk (zie ook de toelichting hieronder) € 570.000 € 570.000 € 570.000 € 570.000

Jongerenwerk (inclusief beheer 
jongerenontmoetingscentra)

€ 2.352.000 € 2.352.000 € 2.352.000 € 2.352.000

Seniorenwerk € 321.000 € 321.000 € 321.000 € 321.000

Opbouwwerk (zie ook de toelichting hieronder) € 514.000 € 514.000 € 514.000 € 514.000

Sociaal-cultureel werk € 528.000 € 528.000 € 528.000 € 528.000

Buurtsportcoaches (zie ook de toelichting hieronder) € 113.000 € 113.000 € 113.000 € 113.000

Totaal niveau 2 € 4.398.000 € 4.398.000 € 4.398.000 € 4.398.000

Budget 
2021

Budget 
2020

Onderdeel Budget 
2022

Budget 
2023 e.v.
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Uitgaven spoor 1, niveau 3: Ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers

Onderdeel
Budget 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023 e.v.

Expertisecentrum vrijwillige inzet € 438.000 € 438.000 € 438.000 € 438.000

Expertisecentrum mantelzorg € 604.000 € 604.000 € 604.000 € 604.000

Overige stimulering vrijwillige inzet 
• Present Almere 
• Stichting De Hoek

€ 32.500 € 32.500 € 32.500 € 32.500

Totaal niveau 3 € 1.074.500 € 1.074.500 € 1.074.500 € 1.074.500

Budget 
2021

Budget 
2020

Onderdeel Budget 
2022

Budget 
2023 e.v.

De ondersteuning van vrijwilligers en 
mantelzorgers vindt plaats vanuit het 
welzijnsbeleid. Dit krijgt in de praktijk 
in de eerste plaats vorm via de exper-
tisecentra. Daarnaast zijn er projecten 
en organisaties die specifieke groepen 
vrijwilligers weten aan te spreken. 
Bijvoorbeeld mensen die een eenmalige 
vrijwilligersklus zoeken samen met 
collega’s of vrienden. 

De wijkteams hebben ook specifieke 
aandacht voor vrijwilligers en mantel-
zorgers. Medewerkers met deze exper-
tises zijn onderdeel van de wijkteams. 
Hiervoor is zo’n € 830.000 beschikbaar. 
Dit bedrag is geen onderdeel van het 
welzijnsbudget. De inzet van deze me-
dewerkers is gebaseerd op het dienst-
verleningsconcept van de wijkteams.
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Uitgaven spoor 2, niveau 4: Projecten voor specifieke groepen

Onderdeel
Budget 
2020

Budget 
2021 Budget 2022 Budget 2023 e.v.

Programma’s Humanitas
• Home-Start
• Match
• Gezin en Verlies
• Gezin in Balans
• Huisbezoek, Steun bij rouw en Levensboek
• Kindervakantieweken
• Bezoekgroep gedetineerden
• Detentiemaatjes

€ 1.126.000 € 1.126.000

€ 2.285.000 voor 
totaal niveau 
4, verdeling 
afhankelijk van 
gezamenlijke 
opgave om aanbod 
te versterken 
en hervormen. 
Bedragen waar 
mogelijk aanvullen 
door budget te 
verschuiven vanuit 
jeugdhulp en Wmo.

€ 2.285.000 voor 
totaal niveau 
4, verdeling 
afhankelijk van 
gezamenlijke 
opgave om aanbod 
te versterken 
en hervormen. 
Bedragen waar 
mogelijk aanvullen 
door budget te 
verschuiven vanuit 
jeugdhulp en Wmo.

Projecten VMCA
• Vrijwilligerszorgprojecten
• Ketenzorg Dementie
• Eigen Tijd

€ 449.000 € 449.000

Projecten MEE IJsseloevers
• Stadsbrede activiteiten MEE 
• MEEdoen in de kinderopvang

€ 430.000 € 430.000

Leenscootmobielen € 33.000 € 33.000

Overige inzet voor specifieke groepen, waaronder:

• Dagarrangementen en brede scholen
• Wetswinkel
• Garagehuur Rode Kruis
• Hospice Almere
• Parkhuys Almere
• Slachtofferhulp Nederland
• Diverse activiteiten en belangenbehartiging

€ 432.000 € 302.000

Totaal niveau 4 € 2.470.000 € 2.340.000  € 2.285.000 € 2.285.000

Budget 
2021

Budget 
2020

Onderdeel Budget 
2022

Budget 
2023 e.v.

De in de tabel genoemde 
organisaties voeren vaak 
ook projecten uit in Almere 
die we niet betalen uit wel-
zijnsbudget. Bijvoorbeeld 
gericht op mensen met een 
bijstandsuitkering of begin-
nende schulden. Het geld 
hiervoor komt in dat geval 
van andere beleidsterrei-
nen. De totale gemeentelijke 
subsidie aan de genoemde 
organisaties kan dus hoger 
zijn dan wat er in de tabel 
hiernaast staat.
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Bijlage 2 
Overzicht financiële 
‘knoppen’
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WELzijn in Almere

Financiële ‘knop-
pen’

Onderdeel Gevolgen voor stad en uitvoering welzijnskader Financiële gevolgen

‘Knoppen’ gericht op spoor 1 uit welzijnskader

Buurtontmoeting
en initiatieven

Structureel investeren in ontmoetingsinitiatieven komt 
tegemoet aan een behoefte in de stad. Het geeft meer 
zekerheid aan initiatieven die nu al bestaan en schept 
ruimte voor eventuele nieuwe initiatieven.

Er is nu nog geen structureel budget 
om ontmoetingsinitiatieven en andere 
inwonersinitiatieven te subsidiëren. Wel is 
er het Samen Sterk-budget voor tijdelijke 
of eenmalige bijdragen aan initiatieven 
die Almeerders helpen meedoen.

Buurtcentra De ambitie in het welzijnskader is om meer ruimte in 
de buurtcentra te scheppen voor initiatieven van 
Almeerders. Dit leidt tot minder huurinkomsten van 
sommige huidige gebruikers (organisaties, verenigingen). 

Bij een gelijkblijvende subsidie is het onder alle 
omstandigheden nodig om enkele buurtcentra anders 
in te vullen.

Bij een bezuiniging op de subsidie is het nodig om meer 
buurtcentra anders in te vullen of te sluiten.

Beide opties hebben gevolgen voor de gebruikers, 
huurders, vrijwilligers en beheerders van de centra, voor 
exploitant De Schoor en de gemeente als eigenaar van de 
panden waar de centra in gehuisvest zijn.

De exploitatie per buurthuis kost grofweg 
€ 100.000 euro. Dit bedrag kan iets 
afwijken afhankelijk van de locatie en de 
aard van het pand.

Bij het sluiten van één of meer buurtcentra 
kan er sprake zijn van tijdelijke kosten 
voor leegstandsbeheer van de panden. 
Deze drukken elders op de gemeentelijke 
begroting.

Financiële 
gevolgen

Gevolgen voor stad en 
uitvoering welzijnskader

Onderdeel
De financiële keuzes in 
hoofdstuk 5 zijn tot stand 
gekomen door een bewus-
te afweging van allerlei 
opties. Deze bijlage laat 
zien aan de hand van welk 
schema die keuzes mede 
tot stand zijn gekomen. 
Het laat ook zien hoe 
eventuele alternatieven 
zijn af te wegen. We 
schetsen kort wat het 
draaien aan elke ‘knop’ 
(bezuinigen, budget gelijk 
laten, investeren) betekent 
voor het uitvoeren van 
het welzijnskader en voor 
de stad.
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WELzijn in Almere

Financiële ‘knop-
pen’

Makel- en 
schakelfunctie
professionals

Professionals met een makel- en schakelfunctie (kinder-, 
jongeren-, senioren- en opbouwwerk, sociaal-cultureel 
werk en de buurtsportcoaches) zijn van groot belang om 
inwoners te stimuleren en faciliteren. Daarnaast zijn ze 
belangrijke ogen en oren in de wijken.

Bij een gelijkblijvende subsidie achten wij het mogelijk om 
het huidige aantal fte’s (voltijdbanen) grotendeels of geheel 
te behouden. De rol van de professionals verandert wel op 
de manier die staat beschreven in het welzijnskader.

Bij een bezuiniging op de subsidie is het nodig om het 
aantal fte’s te verminderen. Dit heeft uiteraard een grote 
impact op de professionals zelf en op de Almeerders met 
wie zij contact hebben. Het bemoeilijkt ook de uitvoering 
van het welzijnskader en gaat in tegen de aanbevelingen 
uit de verdiepende onderzoeken over onder andere kinder- 
en jongerenwerk. We achten dit niet in lijn met de ambities 
in het welzijnskader.

In bijlage 1 is in detail te zien welke 
subsidie-uitgaven we nu doen op dit vlak.

Ondersteuning 
vrijwilligers en 
mantelzorgers

In het welzijnskader staat beschreven dat de 
ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers doorgaat 
op de huidige voet met accentverschuivingen.

Bij een gelijkblijvende subsidie achten wij het mogelijk om 
de ambities uit het welzijnskader uit te voeren.

Bij een bezuiniging op de subsidie gaat dit ten koste van 
capaciteit en/of de mogelijkheden om (al dan niet via 
andere partijen) activiteiten uit te voeren. We achten dit 
niet in lijn met de ambities in het welzijnskader.

In bijlage 1 is in detail te zien welke 
subsidie-uitgaven we nu doen op dit vlak.

Financiële 
gevolgen

Gevolgen voor stad en 
uitvoering welzijnskader

Onderdeel
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Financiële ‘knop-
pen’

‘Knop’ gericht op spoor 2 uit welzijnskader

Formele 
ondersteuning 
verminderen of 
voorkomen

In het beleidsplan sociaal domein ‘Anticiperen op wat nodig 
is’ staat de noodzaak beschreven van laagdrempelige 
ondersteuning zonder indicatie. Dit om te zorgen dat 
ondersteuning mét indicatie niet nodig is of sneller kan 
stoppen.

Bij een gelijkblijvend subsidiebudget is het mogelijk om 
het huidige aanbod voort te zetten en te optimaliseren 
samen met de gemeentelijke teams en externe 
partijen voor de jeugdhulp en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo).

Bij een investering kunnen we dit proces versterken en 
versnellen en is er ruimte om extra aanbod te ontwikkelen.

Bij een bezuiniging op het subsidiebudget is het nodig 
om te snijden in het huidige aanbod of het anders in te 
richten. Er is dan ook geen ruimte om nieuw aanbod te 
ontwikkelen, tenzij de financiering hiervoor komt vanuit de 
beleidsterreinen jeugdhulp en/of Wmo.

In bijlage 1 is in detail te zien welk aanbod 
we nu subsidiëren.

Financiële 
gevolgen

Gevolgen voor stad en 
uitvoering welzijnskader

Onderdeel
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