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Inleiding  
 
Dit is het nieuwe strategisch beleidsplan van Cordaad Welzijn en heeft een publieksversie 
met daarin de samenvatting, die via de website gepubliceerd is. Het is geschreven vanuit 
de behoefte van de gehele organisatie aan een plan dat focus en structuur geeft en is 
voor alle medewerkers een meetlat waarlangs beleid op het gebied van financiën, 
personeel en vrijwilligers, maar ook alle mooie nieuwe ideeën voor de komende tijd, 
getoetst gaat worden. Dit plan is bedoeld voor alle medewerkers, maar ook voor alle andere 
belanghebbenden: inwoners, samenwerkingspartners, zodat zij weten wat onze koers is en 
wat men van ons kan verwachten. 
 
Cordaad Welzijn is op dit moment in 9 gemeentes in Zuidoost-Brabant actief en biedt 16 
verschillende diensten aan. Dit zijn opbouw-, jongeren-, en vluchtelingenwerk, 
vrijwilligerscentrale, zelfhulpgroepen, klus-, vervoers- en boodschappendienst, 
thuisadministratie, maatjes, palliatieve thuiszorg, mantelzorgondersteuning, 
dagbesteding, taalontwikkeling, buurtbemiddeling en Brede School. 
 

Termijn van drie jaar 

Omdat de dynamiek in ons werkveld op dit moment groot is en medewerkers aangeven op 
korte termijn behoefte te hebben aan meer duidelijkheid en stabiliteit, beslaat dit plan 
slechts drie jaar. Een langjariger strategisch plan dat vooruitblikt over een langere periode 
gaan we maken nadat we onze koers van nu geëvalueerd en bijgesteld hebben. 
 
Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met een vertegenwoordiging van 
werknemers, de ondernemingsraad (OR), het managementteam (MT) en het Vrijwilligers 
Klankbord (VK) van Cordaad Welzijn. Onze Raad van Toezicht (RvT) heeft het plan 
vastgesteld als voorgenomen besluit op 21-7-2020, waarna het is voorgelegd aan de OR. De 
OR heeft op 15-9-2022 positief geadviseerd met een aantal opmerkingen die in deze 
definitieve versie zijn verwerkt. Het managementteam stelt een jaarplan op zodat alle 
acties geborgd zijn. Deze zal jaarlijks met de RvT, OR en de VK besproken worden. Daar 
waar we in de tekst spreken van medewerkers bedoelen we werknemers én vrijwilligers. 
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Opbouw beleidsplan 
Voor het opstellen van dit beleidsplan is het model ‘de waarden gestuurde creatiespiraal’ 
van Paul Weermeijer (zie bijlage 1) gebruikt. Het begint met een beschrijving van het kader 
van waaruit we werken. Dit is de samenleving zelf, de trends waar we mee te maken 
hebben, de verschillende wetgevingen waar we op aansluiten en de behoeftes van de 
diverse doelgroepen in de maatschappij waar wij als welzijnsorganisatie aan tegemoet 
zouden kunnen komen. 
 
Daarna volgt een beschrijving van wat onze stichting wil zijn (identiteit) en wil betekenen 
voor de samenleving: de missie en de visie van Cordaad Welzijn. Vervolgens zijn de 
strategische doelen geformuleerd op basis van een SWOT-analyse waarin we kijken hoe 
we om willen gaan met de krachten en zwaktes van de organisatie en de kansen en 
bedreigingen uit de omgeving. Tot slot zijn de strategische doelen uitgewerkt en omgezet 
in concrete acties met een planning en een kostenraming.   
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Hoofdstuk 1 

Trends, wettelijke kaders & behoeften doelgroepen 
 
In dit hoofdstuk kijken we naar de behoeftes van de samenleving in het algemeen en 
diverse doelgroepen in het bijzonder. Dit zien we aan de hand van een aantal relevante 
maatschappelijke trends en de wetgeving waar het welzijnswerk mee te maken heeft.  
 
 

  Trends en wat welzijnswerk daarin kan betekenen 

 
De beschrijving van de trends is gedaan op basis van een selectie van de 100 
maatschappelijke trends anno 2022 (Thaesis.nl; 2022). Uitgangspunt voor de keuze is de 
relevantie voor het welzijnswerk. Per trend wordt de rol van het welzijnswerk beschreven. 
De geselecteerde maatschappelijke trends: 
 

• Steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusiviteit 
Streven naar een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Het maakt 
niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen 
iemand heeft. Iedereen neemt gelijkwaardig deel aan de maatschappij. Mensen 
worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. In feite 
betekent deze trend dat er samengeleefd moet gaan worden naar ons eerste artikel 
van de Grondwet. Wij willen allemaal een volwaardiger bestaan en hebben de 
behoefte om mee te doen en gelijke kansen te krijgen. Aan de andere kant wil een 
deel van de samenleving ook een rechtvaardigere verdeling van de middelen en de 
voorzieningen. Een derde aspect dat meespeelt is het economisch 
maatschappelijke belang van inclusie vanwege krapte op de arbeidsmarkt.  
 
Welzijnswerk kan een bijdrage leveren aan het meer toegankelijk maken van 
voorzieningen voor inwoners zodat gelijke kansen ontstaan en mensen mee 
kunnen doen. Een heel mooi voorbeeld is ons vluchtelingenwerk waarbij onze 
vrijwilligershulp bieden in het wegwijs raken in onze maatschappij, bij het gebruik 
maken van voorzieningen en bij het machtig maken van de taal, waarmee wij de 
samenredzaamheid vergroten. 

 
• Steeds grotere kloof tussen arm en rijk 

De energiearmoede maakt de kloof nog groter. Het welzijnswerk heeft de 
belangrijke taak om verbinding te stimuleren en te faciliteren, zodat de mensen 
binnen een gemeenschap elkaar helpen en bijstaan. Maar ook willen we bijdragen 
aan het verkleinen van de kloof door bijvoorbeeld ontwikkeling van talent binnen 
het jongerenwerk te stimuleren en het zelforganiserende vermogen van jongeren  
 



  
 
- 6 - 

 
waardoor ze zelfredzamer worden.  Het faciliteren van vrijwilligerswerk vergroot de 
kans werkervaring op te doen als opstap naar betaald werk. 
 

• De verregaande digitalisering en toenemende aantal laaggeletterden en 
anderstaligen zorgen ervoor dat een groot aantal mensen moeite heeft om mee te 
doen, maar ook om hun zaken goed te kunnen organiseren. Samen met de 
bibliotheken en het onderwijs wordt door het welzijnswerk ingezet op het 
ontwikkelen van (digi)taalvaardigheid en vrijwilligershulp bieden bij hele 
praktische zaken, bijvoorbeeld formulierenhulp. Ook deze diensten vergroten de 
samenredzaamheid. 

 
• De (betaalbare) zorg staat steeds meer onder druk; er wordt gewaarschuwd voor 

een zorginfarct. Dat komt mede door de vergrijzing. Minder mensen moet gaan 
zorgen voor een groeiend aantal ouderen. Mensen moeten langer en meer kunnen 
gaan rekenen op hun vangnet in de omgeving. Welzijnswerk kan hieraan bijdragen 
door de vrijwillige diensten in de gemeenschappen te faciliteren. Maar ook door het 
gesprek in een dorp of wijk op gang te brengen over waar de grootste zorgen liggen 
en wat de gemeenschap met en voor elkaar daaraan kan doen. 

 
• Er is sprake van een toenemende vluchtelingenstroom, mede als gevolg van de 

oorlog in Oekraïne.  Het welzijnswerk heeft hierin een steeds meer prominente rol. 
Naast al bestaande steun voor statushouders die voor het eerst in een wijk of dorp 
gaan wonen, leveren we nu extra inzet voor Oekraïners die in een opvang of bij 
particulieren wonen. Wij bieden de eerst noodzakelijke hulp en stimuleren dat ze 
opgenomen worden in de gemeenschap. Ook is het welzijnswerk een belangrijke 
aanjager in het voeren van het gesprek in het dorp of wijk: hoe zorg je dat je naar 
elkaar omkijkt en met elkaar goed kan samenleven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

• Er is ook steeds meer aandacht voor een gezondere levensstijl mede door de 
toename van welvaartsziekten. De helft van de Nederlandse volwassenen heeft te 
maken met overgewicht en een groot deel van hen heeft te maken met verslavings-
problematiek. Het welzijnswerk kan een belangrijke rol vervullen in de bewust-
wording van de noodzaak van een gezonde leefstijl en positieve gezondheid, onder 
meer door voorlichting te organiseren en beweegactiviteiten te faciliteren.  
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Mooi voorbeeld zijn de vrijwillige wandelmaatjes. Met hun activiteit zorgen ze dat 
ze zelf bewegen, maar ook hun medemens beweegt, uit zijn isolement raakt, of 
buiten komt. Positieve gezondheid sluit aan bij de trend ‘aandacht voor 
inclusiviteit’: we kijken allemaal meer naar wat er kan i.p.v. wat er niet meer kan. 
Door goed voor jezelf te zorgen ben je minder afhankelijk van anderen.  
 

• Voor wat betreft de thema’s duurzaamheid en klimaat kan het welzijnswerk 
helpen in de gemeenschappen hierover het gesprek op gang te brengen en de 
mensen op dit onderwerp te activeren. Door het gesprek op gang te helpen ontstaat 
er contact en verbinding en daar kan weer verder op gebouwd worden. 

 
• Door corona is met name onder jongeren en alleenstaande volwassenen 

eenzaamheid meer toegenomen. Welzijnswerk heeft een belangrijke functie in het 
faciliteren van ontmoeting en (weer) meedoen. Denk aan jongerenwerkers die via 
digitale platforms in contact komen met eenzame jongeren en hen stimuleren mee 
te doen aan fysieke activiteiten die jongeren ook zelf leren organiseren.  

 
• Leven lang leren. Welzijnswerk helpt bij het ontdekken en ontwikkelen van 

talenten en vaardigheden. Denk aan de Brede School, activiteiten voor 
laaggeletterden, maar ook aan de vrijwilligers die scholing aangeboden krijgen om 
zich verder te ontplooien in hun werkzaamheden. 

 
Relevante trends voor Cordaad Welzijn 
Een aantal trends komen in de SWOT-analyse terug als kans of bedreiging voor ons 
welzijnswerk. Wij richten ons op de eerste maatschappelijke trend: aandacht voor 
inclusiviteit, erbij horen, meedoen, je thuis voelen, waarmee de vitaliteit van de 
gemeenschappen wordt versterkt.  Met als subthema’s armoede, eenzaamheid, 
gezondheid en ontwikkeling. 
 

  Wetgeving en welzijnswerk 

 
In Nederland is zorg en welzijn geregeld door zeven wetten:  

• de Wet publieke gezondheid (Wpg) 

• de Zorgverzekeringswet 

• de Wet Langdurige Zorg 

• de Jeugdwet 

• de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

• de Participatiewet 

• de Wet op de schuldhulpverlening 
 
Hier volgt een uitleg van de wetten en relevantie voor welzijnswerk.  
(Bron: www.loketgezondleven.nl) 
 
Wet publieke gezondheid: wet die regelt dat er gezondheidsbeschermende en  
-bevorderende maatregelen worden genomen voor de bevolking of een specifieke groep, 
waaronder het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten. De terreinen (geestelijke) 

http://www.loketgezondleven.nl/
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jeugdgezondheidszorg en ouderengezondheidszorg zijn met name relevant voor het 
welzijnswerk. 
  
Zorgverzekeringswet: wet die regelt dat iedereen die in Nederland woont een verzekering 
heeft die de basiszorg vergoed. 
 
Wet langdurige zorg: wet die zorg regelt voor mensen die de hele dag intensieve zorg of 
toezicht dichtbij nodig hebben. 
  
Jeugdwet: voor hulp bij opgroei-, opvoed- en psychische problemen en uitvoering van 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. De wet regelt de zorg en ondersteuning 
(ambulante jeugdhulp, jeugd GGZ, dagbesteding, kort of langdurig verblijf, crisisopvang, 
pleegzorg, jeugdwet vervoer) voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Deze zorg vindt 
veelal plaats na indicatie. Preventie door jeugdwelzijnswerk valt onder de Jeugdwet. 
 
Wet maatschappelijke ondersteuning: zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen 
aan de samenleving en zoveel en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Denk 
aan huishoudelijke hulp en zorg, individuele begeleiding, dagbesteding, beschermd 
wonen, ondersteuning mantelzorgers, kortdurend verblijf. Deze zorg vindt plaats na 
indicatie. De organisaties die zorgen dat een indicatie en zwaardere zorg niet (meer) nodig 
is en daarmee preventief werken t.b.v. deze zorg zijn onder meer de welzijnsorganisaties. 
Preventieve activiteiten zijn: activiteiten gericht op het bevorderen van 
samenredzaamheid en participatie, maatschappelijke ondersteuning en het voorkomen 
van huiselijk geweld, helpen van mantelzorgers en vrijwilligers, bevorderen van sociale 
samenhang en voorkomen dat zorg met indicatie nodig is.  
 
Participatiewet: doel is om meer mensen aan het werk te krijgen, ook mensen met een 
arbeidsbeperking; ondersteuning voor arbeidsintegratie en waar nodig inkomens-
ondersteuning. Het welzijnswerk kan bijdragen aan het activeren en bevorderen van 
participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder meer door het 
faciliteren van vrijwilligerswerk om zo de afstand te verkleinen tot de arbeidsmarkt. 
 
Wet op de Schuldhulpverlening: doel is voorkomen dat inwoners schulden aangaan en 
mensen met schulden helpen. In preventieve zin kan welzijnswerk veel betekenen: het in 
orde brengen van de administratie en dit ook aanleren. Maar ook in de vroegsignalering bij 
betalingsachterstanden en voorlichting kan welzijnswerk van grote betekenis zijn.   
 
Kortom, het welzijnswerk sluit aan bij de voorzieningen die voortkomen uit bovenstaande 
wetten en vormt een belangrijk onderdeel van het ‘voorliggend veld’. Het biedt 
ondersteuning zonder indicatie. Hierdoor krijgen inwoners zoveel mogelijk in de eigen 
gemeenschap ondersteuning en hulp, om hun zelfredzaamheid te vergroten en te 
voorkomen dat zij in de dure zorg komen. Financiering van welzijnswerk is met name 
vanuit WMO en Jeugdwet, maar kan ook via de andere genoemde wetten. 
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Hoofdstuk 2 

Identiteit, missie, werkgebied en visie 
 
 
Nu we weten welke behoeftes er leven in de samenleving op basis van de trends en we 
een beeld hebben van de verwachtingen die er zijn vanuit de samenleving om 
preventief te werken op de diverse wetten gaan we in dit hoofdstuk kijken wat 
Cordaad Welzijn hierin wil betekenen; welke bijdrage we denken te leveren aan het 
tegemoet komen in de behoeftes van de samenleving.  
 
Maar allereerst bepalen we vanuit welke identiteit we dat gaan doen: wat wil Cordaad 
Welzijn voor een organisatie zijn; welk imago, welke organisatiecultuur willen we 
uitdragen?  We schrijven onze Missie met de droom die we willen waarmaken en onze 
Visie met het beeld van Cordaad Welzijn in de toekomst.  
 

  Identiteit: wie willen we zijn 

 
Cordaad Welzijn is een laagdrempelige transparante en professionele organisatie. We 
zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We werken met elkaar op basis van 
gelijkwaardigheid. We spreken uit, spreken af en we spreken aan. En natuurlijk willen we 
ook aangesproken worden en vragen feedback; we zijn een lerende organisatie.  
 

  Missie: wat is onze meerwaarde en waar staan we voor 
 

 

“Cordaad Welzijn draagt maximaal bij aan de vitale inclusieve 
samenleving doordat we de gemeenschapskracht faciliteren en 

samenredzaamheid vergroten.” 
 
Toelichting 
Cordaad Welzijn is een aanjager en verbinder in het versterken van de sociale basis: “dat 
wat we met en voor elkaar doen in de leefomgeving”.  En bevordert de sociale 
rechtvaardigheid: dat iedereen het recht heeft om volwaardig mee te doen in de 
maatschappij en sociale ongelijkheid zoals armoede en uitsluiting tegengaat. Met 
gemeenschapskracht bedoelen we de positieve energie die vrijkomt als mensen elkaar 
helpen om steeds meer doelen te bereiken door hun middelen te delen. We versterken en 
faciliteren dat mensen naar elkaar omkijken en zich thuis voelen door hen onderling en 
met organisaties in hun omgeving te verbinden. 
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  Werkgebieden: waar zijn we actief 

 
Cordaad Welzijn is actief in drie werkgebieden: de A2-gemeenten (Heeze-Leende, Waalre, 
Valkenswaard en Cranendonck), de Kempen (Reusel-De Mierden, Eersel, Bergeijk en 
Bladel) en de gemeente Veldhoven. Deze 9 gemeentes met 43 dorpskernen en wijken kent 
203.300 inwoners.  
 

  Visie: waar staat Cordaad Welzijn over drie jaar  

 
We zijn bekend bij alle dorps- en wijkbewoners en samenwerkingspartners, zij weten waar 
we voor staan en we werken samen aan onze missie. Onze omzet is over 3 jaar met 20% 
gegroeid door de diensten op meer plekken in ons werkgebied aan te bieden. We 
onderscheiden ons door ons Vrijwilligers Kapitaal en dat is met ons aanbod meegegroeid: 
er zijn dan ook over drie jaar meer dan duizend deskundige en gemotiveerde vrijwilligers 
actief in hun gemeenschappen. 
 
We onderzoeken de vraag vanuit de wijk of het dorp; onze vrijwilligers, de gemeenschap 
zelf voert de activiteiten uit. Daar waar nodig ondersteunen we inwoners(groepen) 
rechtstreeks. We focussen ons op vragen m.b.t. armoede, eenzaamheid, gezondheid, 
ontwikkeling en meedoen en we werken daarin samen met onze vele 
samenwerkingspartners. We laten weer los waar kan. 
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  Organisatiestructuur  

 
We houden vast aan onze huidige organisatiestructuur: we werken in drie gebieden met 
drie gebiedsteams. De methodiekontwikkeling, deskundigheidsbevordering en 
uitwisseling vindt per vakgroep plaats. In ons nieuwe organogram heeft het Vrijwilligers 
Klankbord een plek als adviesraad van de Directeur/bestuurder. 
 
 
Organogram Cordaad Welzijn 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwoners en Vrijwilligers in de dorpen en wijken 
 

Team A2 
 

Valkenswaard 
Heeze -Leende 
Cranendonck 

Team Kempen 
 
Bergeijk 
Bladel 
Eersel 
Reusel-De Mierden 
Waalre 
 

Teammanagers 

Directeur Bestuurder 

Backoffice 

Ondernemingsraad Vrijwilligers Klankbord 

Raad van Toezicht 

Team Veldhoven  
 
Veldhoven 

Vakgroepen: praktische ondersteuning, jongerenwerk, vluchtelingenwerk, 
taal, buurt & wijk, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerscentrale,  

Brede School  
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Hoofdstuk 3 

Strategische doelen 2022-2024  
 
Met de denktank hebben we op 12 april jl. in twee groepen de interne sterktes en 
zwaktes van de organisatie, en de kansen en bedreigingen uit de omgeving van 
Cordaad Welzijn besproken. 
 
Vervolgens zijn uit beide lijsten voor elk aspect de drie belangrijkste punten van de 
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen benoemd in volgorde van belangrijkheid (zie 
tabel) 
 
Intern Sterkte 

• Vrijwilligers Kapitaal 

• Deskundige & flexibele 
werknemers 

• Korte lijnen in- en extern 

Zwakte 

• Ontbreken van kaders en 
planmatige aanpak 

• Bedrijfsvoering niet effectief 
en efficiënt  

• PR en marketing onvoldoende 
  

Extern Kans 

• Middelen op items als 
vluchtelingen, armoede, 
eenzaamheid, gezondheid, 
meedoen (taal, op stap naar 
werk)  

• Ruimte voor uitrollen 
dienstverleningspakket 

• Ruimte voor ondernemerschap 
en samenwerking met onze 
partners 

Bedreigingen 

• Krappe arbeidsmarkt 

• Veel spelers op de 
welzijnsmarkt 

• Afhankelijkheid gemeentes 
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Toelichting op de inhoud van tabel: 
 

Interne Sterktes 

• Vrijwilligerskapitaal 
Onze bijna 1000 vrijwilligers, die de lijm zijn in de gemeenschappen waar we als 
Cordaad Welzijn te gast zijn, is onze grootste kracht. Uit het 
vrijwilligerstevredenheidsonderzoek blijkt dat zij blij zijn met onze organisatie. 
Maar we zijn ervan overtuigd dat we deze kracht nog beter kunnen inzetten en de 
kracht kunnen vergroten b.v. door vrijwilligers veel meer betrekken bij de 
organisatie, diversiteit in de vrijwilligersgroepen te bevorderen en door het scholen 
van vrijwilligers. 
 

• Deskundige & flexibele werknemers 
Onze werknemers zijn allen deskundig op hun vakgebied en vergroten die 
deskundigheid door met en van elkaar als vakgroepleden te leren. Zij stellen zich 
graag flexibel op en kunnen goed schakelen. Dat is ook nodig als je in verschillende 
gemeentes of dorpskernen diverse taken uitvoert samen met verschillende 
partners. Deze deskundigheid en flexibiliteit kunnen we nog meer en beter gaan 
inzetten.  
 

• Korte lijnen in- en extern 
Behalve in vakgroepen, werken de werknemers in afgebakende gebieden, dorpen of 
wijken. Zij zijn daar het gezicht van de organisatie en opereren laagdrempelig. Er is 
veel contact met collega’s in hetzelfde werkgebied binnen en buiten de organisatie. 
Deze korte lijnen komen goed van pas en zorgen voor laagdrempelige 
dienstverlening en een goede kruisbestuiving tussen de diensten. Onze korte lijnen 
in de gemeenschappen kunnen we nog beter benutten.  

 

Interne zwaktes 
• Ontbreken van kaders en planmatige aanpak 

Als er geen kapstok is, is er ook geen focus of afbakening. We weten van elkaar 
buiten onze vakgroep of werkgebied niet wat we wel en wat we niet doen. We weten 
wel waar we vandaan komen maar niet waar we naar toe gaan, terwijl dat juist 
belangrijk is. Er gebeuren te vaak zaken ad hoc en het ontbreekt regelmatig aan 
een projectmatige aanpak; inhoudelijk, maar ook in de bedrijfsvoering. Ook onze 
vrijwilligers zijn slecht op de hoogte van ons beleid en strategie. 
 

• Bedrijfsvoering niet effectief en efficiënt  
Of er is te veel en het is niet meer up-to-date en onvindbaar (HR-beleid en 
protocollen), of het is er niet (financieel beleid). Ook binnen de bedrijfsvoering is er 
grote behoefte aan meer structuur en kaders. Als er beleid is, is iedereen op de  
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hoogte en wordt het uitgevoerd. Alle overbodige ballast wordt overgeslagen. De 
systemen voor de bedrijfsvoeringsprocessen zijn verouderd. De financiële 
systemen gaan dit jaar al in een nieuw jasje; de HR-modules volgen 1-1-2023. Er 
gaat veel tijd en energie van alle medewerkers verloren in de ontbrekende 
efficiency van de systemen. Dat kan echt veel beter. 
 

• PR en marketing is onvoldoende 
PR van de organisatie als geheel, van de diensten, de werknemers en daarmee de 
vindbaarheid en laagdrempeligheid is onvoldoende. Onze vrijwilligers ervaren een 
grote afstand tot de organisatie door gebrek aan communicatie en PR. Het 
ontbreekt aan consequente naamvoering en successen krijgen te weinig aandacht. 
Er is geen marketingplan. Veel te verbeteren en te vernieuwen op dit vlak.  
 

Externe Kansen 

• Middelen op items als vluchtelingen, armoede, eenzaamheid, gezondheid, taal, 
op stap naar werk  
De After Corona ondersteuning en middelen die voortkomen uit de (nieuwe) stroom 
vluchtelingen, maar ook de vrijkomende middelen op de andere bovengenoemde 
items betekenen dat er ruimte is en daarmee kansen zijn op de markt van het 
welzijnswerk. Kans op groei van huidige dienstverlening (bijvoorbeeld 
vluchtelingenwerk), maar ook kans op dienstenontwikkeling (zoals aansluiten bij 
vroegsignalering). 
 

• Ruimte voor uitrollen dienstverleningspakket 
We merken dat het vertrouwen in Cordaad Welzijn van de gemeentes waar we 
diensten aanbieden groeit en dat er ruimte is om ons dienstenpakket stap voor 
stap uit te rollen, daar waar het nog niet volledig afgenomen wordt.  
 

• Ruimte voor ondernemerschap en samenwerking met partners 
In combinatie met bedrijfsleven, samenwerkingspartners en onderwijs is er nog 
genoeg ruimte om ons dienstverleningspakket te ontwikkelen en te innoveren. 
Ruimte genoeg voor co-creatie en cofinanciering. 

 

Externe Bedreigingen 

• Krappe arbeidsmarkt 
Maandenlang een vacature open hebben staan; het kan Cordaad Welzijn ook gaan 
gebeuren en vormt een regelrechte bedreiging als het gaat continuïteit in ons 
huidige dienstenaanbod. Ook is het een grote bedreiging voor eventuele groei van 
de organisatie.    
 

• Spelers op de welzijnsmarkt 
Er zijn andere spelers (al dan niet commercieel) op de welzijnsmarkt, waar we ook  
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nauw mee samenwerken; dat maakt dat we genoeg tijd en kwaliteit moeten 
besteden aan onze aanbestedingen en aanvragen; ook als het gaat om de 
arbeidsmarkt is de krapte voelbaar bij de andere partijen.   
 

• Afhankelijkheid gemeentes 
Bijna al onze baten komen van de gemeentes dan wel met behulp van een 
projectsubsidie dan wel reguliere subsidie. Dat maakt onze afhankelijkheid erg 
groot. Er zijn genoeg opties om die kwetsbare positie wat sterker te maken door te 
onderzoeken of er alternatieve financieringsbronnen zijn. 

 

Van matrix naar strategie 

Bovengenoemde aspecten zijn tegenover elkaar gezet in de confrontatiematrix. De 
uitkomst van een confrontatiematrix kent 4 verschillende soorten strategieën: 

• Groeien: sterktes van de organisatie in combi met de kansen uit de omgeving. 

• Verdedigen: sterktes van de organisatie inzetten om bedreigingen te weren. 

• Verbeteren: externe kansen waardoor zwakke punten verbeteren. 

• Terugtrekken: bij bedreigingen uit de omgeving waar we te veel zwakke punten 
hebben om ze af te weren. Dit zijn de verbeterpunten voor de toekomst. 

 
We hebben de combinaties die het sterkst zijn eruit gelicht en omgezet naar strategische 
doelen. Wij hebben we ervoor gekozen om voor één hoofdstrategie te gaan, die voortvloeit 
uit de combinatie van de kansen en de sterktes van onze organisatie en de andere twee 
strategieën ten dienste te stellen aan deze hoofdstrategie. In de uitwerking van de 
strategieën is rechtstreeks gebruik gemaakt van de handvatten die onze zwaktes en 
bedreigingen ons geven. 
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  Strategie 1: groeien 

  Uitrollen en verbreden van bestaande producten in onze 3 werkgebieden   

 
Groeien kan door de sterktes van de organisatie te combineren met de kansen uit de 
omgeving en de zwaktes te verbeteren, maar ook door bedreigingen te keren. 
 

• We maken een acquisitieplan waarin we onderzoeken welke diensten in welke 
gemeentes stapsgewijs en planmatig worden uitgerold (overzicht zie bijlage 2). 

• We gebruiken input van een KTO-onderzoek en het vrijwilligersonderzoek uit 
november 2021. 

• We gaan onze kwaliteit (deskundig, flexibel, korte lijntjes in en extern) van onze 
medewerkers meer exploiteren d.m.v. promoten bijvoorbeeld met een pr-
campagne. Werknemers zijn hierin ons visitekaartjes, vrijwilligers onze 
ambassadeurs. We maken een marketingplan. 

• We gaan onze kwaliteit inzetten voor een meer proactieve rol naar financiers, 
bijvoorbeeld door meer advies en wijk analyses gevraagd of ongevraagd aan te 
bieden. Zo vergroten we ook onze invloed op de belangrijkste financiers 
(gemeente). 

• We gaan de mogelijkheden van alternatieve financiering onderzoeken 
(bedrijfsleven, provincie, ministerie, fondsen).  

• We brengen meer focus aan en stellen kaders en randvoorwaarden, we werken 
planmatig.  

 

  Strategie 2: om te groeien moet  

  onze positie op de arbeidsmarkt en vrijwilligersmarkt verbeteren 

 

• We vergroten onze zichtbaarheid op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door met 
partners uit het sociaal domein onze functies te promoten. 

• We zijn een aantrekkelijke werkgever voor alle medewerkers, waar binnen kaders 
alles kan, successen gevierd worden en werkplezier op nummer 1 staat. 

• Om meer zicht te krijgen op wat werknemers nodig hebben doen we een 
medewerkertevredenheidsonderzoek. 

• We bedenken slimme oplossingen bij vacatures, zoals administratieve 
ondersteuning zodat er meer tijd is voor de beroepskracht voor de dienstverlening, 
inhuren via uitzendbureaus, praktijk beroepsopleider worden van MBO 4 studenten 
die dan kunnen doorgroeien naar Hbo-opleiding/functie, zij-instroom van 
vrijwilligers promoten, hechte samenwerking met alle HBO-opleiders, flexpool 
opzetten met partners in het sociaal domein (onze concurrentiepositie omzetten in 
bundeling van krachten). We werven via ons enorme medewerkersnetwerk van zo’n 
1000 mensen. 
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  Strategie 3:  

  om te kunnen groeien moet de organisatie op orde zijn 

 

• Financieel beleid op orde (2022) 
- Uurtarieven stapsgewijs gestandaardiseerd 
- Overeenstemming gemeentes over toegestane financiële buffer.  
- Mandaat financiële handelingen; functie scheiding administratief systeem. 
- P&C-cyclus vastgesteld en geïmplementeerd 

• Meer financiële continuïteit door meerjarige subsidies aan te gaan 
HRM-beleid up to date (2022) 
- Bepalen welk beleid wettelijk nodig is en gewenst is. 
- Beleid evalueren en bijstellen  
-Vrijwilligersbeleid herschrijven; inclusief reglement en contract  

• Financiële systemen op orde (2022) 
- Inrichten @Matt 

• HRM-systemen op orde (voorbereiding 2022) 

• Hercertificering Sociaal Werk Nederland (2022) 

• Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van Aanpak (Arbobeleid) op orde (2022). 
 

 

 

 

Grove Planning 

Strategie 3: bedrijfsvoering op orde in 2022 
Strategie 2: arbeidsmarkt: eerst in 2022 basis 
op orde en voorbereiding 2e helft 2022 op 
maatregelen in 2023.  
Strategie 1: voorbereiden 2022 acquisitie en 
marketingplan; uitvoer 2023 en 2024. 

  



  
 
- 18 - 

 

 

 

Hoofdstuk 4 

Uitwerking SWOT en strategische doelen 
 
Bij de uitwerking van de strategische doelen blijken er in de te nemen maatregelen en 
acties nogal wat overlap te bestaan: de diverse maatregelen ondersteunen het 
realiseren van meerdere doelen. In dit hoofdstuk werken we de maatregelen en acties 
uit en benoemen we de strategie die ermee geoperationaliseerd wordt.  
 
Bij elke maatregel of actie geven we ook aan wie eigenaar is van de actie, wanneer het 
gerealiseerd zou moeten worden, wat de mogelijke geschatte kosten zijn. 
 

  Dienstverlening: Analyse en meerjarenplanplan per wijk of dorp(skern) 

 
We schrijven per Wijk of Dorp(skern) een analyse op de items: armoede, eenzaamheid, 
gezondheid en meedoen, in samenwerking met onze vrijwilligers, partners en financiers. 
We gebruiken daarbij beschikbare data van de gemeente, maar ook van onze eigen 
klanttevredenheidsonderzoeken. We kijken ook naar nieuwe trends en ontwikkelingen, 
maken een SWOT en brengen onze marktpositie in kaart. Daarna beschrijven we wat de 
analyse zegt over ons dienstverleningsgebied in die Wijk of Dorp(skern); is uitbreiding van 
dienstverlening die we al in huis hebben nodig en mogelijk en behoeft er ontwikkeling of 
innovatie van de huidige diensten. We maken per Wijk/Dorp(skern) samen met partners 
een meerjarenplan en betrekken nieuwe financieringsbronnen bv co creatie, fondsen, en 
bedrijven, en nemen mee wat we al ‘op de plank hebben liggen’.  
 
1e helft 2023 beginnen met 1 pilot wijkanalyse en plan opstellen op grond van een 
methodiek (bv format van Movisie). 
 
Planning: verder uitrollen in 2023.   
Eigenaar: MT 
Kosten: begeleiding werkgroepen per Wijk/Dorp(skern); bijvoorbeeld via Movisie: € 
10.000. (startsessie; 9 sessies, één per gemeente met daarin vakgroep werknemers en 
vrijwilligers; 10 x € 1.000 euro)  
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  Binnenhalen, binden en boeien:  

  Opstellen nieuw personeels- en vrijwilligersbeleid 

 

We stellen samen met de OR en ons Vrijwilligers Klankbord een nieuwe personeels- en 
vrijwilligersbeleid op. Belangrijke zaken die we daarin meenemen: 

• Input uit medewerkerstevredenheidsonderzoeken (vrijwilligers van november 2021 
en werknemers augustus 2022). We kunnen een 
verbeter/innovatie/kwaliteitscommissie samenstellen met medewerkers.  

• Kijken in de keuken van een ander (partners/concurrenten) ter inspiratie, kan ook 
ingezet worden om eigen kwaliteit te toetsen 

• Woon-werkkostenregeling personeel vanaf 0 km. Structurele kosten: € 26.000 
meer op jaarbasis 

• Goede loopbaanfaciliteiten (horizontaal, verdiepend, specialisme) 

• Goede deskundigheidsbevordering voor werknemers en vrijwilligers 

• Scheiden van taken op hbo- en mbo-niveau van functies en onderzoeken hoe deze 
te combineren zijn 

• Met betrekking tot instroom: goed programma Cordaad Academy (Sociaal Werker 
vaardigheden aanleren tijdens stage); maatschappelijke stages binnenhalen om 
zo stagiaires te werven. 
BBL MBO, met loopbaan perspectief naar HBO, intern opgeleiden (werken en leren); 
kan ook op andere taken zoals administratieve taken. 
Doorstroom beleid voor vrijwilligers naar betaald werk: intern opleiden: aankomend 
sociaal werkers en samen met partners imago van sociaal werk aanpakken PR: 
werken in welzijn. Bij schrijven van vacatures collega’s betrekken.  

• Netwerk gebruiken (vrijwilligers/inwoners/samenwerkingspartners) bij werving. PR 
van binnenuit naar buiten bijvoorbeeld stagemarkten/HBO’s bezoeken. 

• Kwaliteit medewerkers borgen en verbeteren door deskundigheidsbevordering, 
implementeren beroepscode Sociaal Werk, recertificeren Sociaal Werk Nederland. 
 

Planning: beleid schrijven zomer 2022; acties plannen komende jaren 
Eigenaar: Directeur/bestuurder samen met OR en Vrijwilligers Klankbord 
Implementatie: MT 
Kosten: mogelijk stage coördinatie 6 uur per week: structurele kosten € 12.000 
 

  Goed imago noodzakelijk: opstellen PR-en marketingplan 

 
Ons meer profileren op de welzijnsmarkt en de (vrijwilligers) arbeidsmarkt om zo 
dienstverlening uit te rollen en nieuwe collega’s aan ons te binden vraagt dat we meer 
zichtbaar moeten zijn en ons goede verhaal meer vertellen. Imago naar gemeenteraden 
toe: raadsleden uitnodigen. 
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Een marketingplan kan ons daarin helpen: hoe laten we onze verhalen laten zien 
(storytelling). Met welke instructie kan elke medewerker uit te voeten om ons werk te 
promoten via bv (social) media en. Welk pr-materiaal hebben we nodig en hoe krijgen we 
dat op orde. Welke benamingen gaan we voor ons werk communiceren? Willen we 
maatwerk of op één lijn? 
Samen met een groepje van medewerkers laten we onder begeleiding een marketingplan 
opstellen. 
 
Planning: 1e helft 2023; basis voorraad al nodig in 2022 € 5.000 
Eigenaar: MT 
Kosten: € 10.000 (dekking reservering)  
 

  Bedrijfsvoering op orde: goede basis nodig voor continuïteit en groei 

 
Om onze bedrijfsvoering op orde te krijgen willen we in 2022 alle punten die al uitgebreid 
beschreven staan op pagina 15 uitvoeren. Een aantal zaken zijn al ingezet.  
 
Planning: 2022 
Eigenaar: Directeur/bestuurder 
Kosten: implementatie nieuw systeem e.d.: € 15.000 (dekking reservering). 
 

  Samenvatting kosten strategische beleidsplan 2022 – 2224 

 
 
Wat Hoeveel Wanneer 
Wijk/dorp analyses 10.000 2023 
Stage coördinator 
structureel 

12.000 2023 structureel 

Woon werk plus 26.000 2022 structureel 
Pr-marketingplan 10.000 2023 
Pr-basis 5.000 2022 
Implementatie nieuw 
systeem 

15.000 2022 is al verwerkt in 
begroting 

 
De eenmalige kosten kunnen gedekt worden uit de reserves ‘innovatie dienstverlening’ en 
‘transformatie sociaal domein’ (€ 60.000 resp.  € 15.000). 
 
De structurele kosten kunnen gedekt worden uit structurele besparing € 35.000 vanwege 
efficiëntere organisatie boekhouding en functies. 
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  Bijlage 1: 

  Stappenplan, basis voor dit beleidsplan 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: Mission at Work; P. Weermeijer; 2012 
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  Bijlage 2:  

 Overzicht diensten per gemeente op 1 september 2022 

 
 

 
In Bladel doen we ook ouderenadvisering en ondersteunen we de Adviesraad Sociaal Domein en het Platform 
Informele Zorg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur Jacqueline van Poeteren versiedatum 
Soort Document Beleid 17-10-2022 
Vastgesteld voorgenomen 
besluit 

RvT 21-7-2022 

Advies positief OR 15-9-2022 
Status Definitief Evaluatiedatum: Q3 2024 

 

Diensten per gemeente 

september 2022; totaal 83 

van de 144

Bergeijk Bladel Cranendonck Eersel
Heeze-

Leende

Reusel -         

De Mierden 

Valkens 

waard
Veldhoven Waalre

BB X X X X X X X X

B&W X X X X X X

BS X

DB X X

D&B ondersteuning X X X X

G&F X X X X X X X X

J&J X X X X X X X

JMZ X X X X

K&V&B X X X X X

Taal X X X X X X X

M&C X X X X X X X

MZ X X X X X X

VI X X X X

VPTZ X X X X X

VC X X X X X

ZH X X X X

BB Buurtbemiddeling Taal Taalmaatjes

B&W Buurt en wijk M&C Maatjes en contact

BS Brede School Veldhoven MZ Mantelzorgen

DB Dagbesteding VI Vluchtelingenwerk

D&B ondersteuning Dorps- en bewonersondersteuning VPTZ Vrijwill ige palliatieve en terminale zorg

G&F Geldzaken en formulieren VC Vrijwill igerscentrale

J&J Jeugd en jongeren ZH Zelfhulpgroepen

JMZ Jonge mantelzorgers

K&V&B Klussen, vervoer en boodschappen nog niet uitgevoerd
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