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Speerpunten de Boei Sociaal Werk Bunschoten 2023  
 
Voorliggende Voorziening sociaal domein 
De Boei voert voor de gemeente Bunschoten als sociaal werk organisatie een zeer brede opdracht uit. Als voorliggende voorziening op de zorg, spelen we 
een grote rol in Bunschoten. We zetten onze hulpverlening zo in, dat duurdere zorg zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Hoe doen we dat? In feite door 
‘de huisarts van het sociaal domein’ te zijn. De sociaal werkers beschikken over een enorm netwerk van mensen en organisaties binnen de gemeente. Ze 
kunnen snel doorsturen waar nodig, zelf hulp bieden, vrijwilligers of buurtbewoners inzetten of sociale contacten tot stand brengen. Dit doen we steeds vaker 
in nauwe samenwerking met Sociaal Team De Lingt. 
 
Met een relatief kleine organisatie en een groeiend aantal vrijwilligers is De Boei uitgegroeid tot een professionele en stevige sociale basisvoorziening met 
een missie. De focus in 2023 ligt op het bouwen van verdergaande samenwerking.  
  

De visie van De Boei 

Er zijn veel ontwikkelingen gaande die van grote invloed zijn op het welzijn van de bewoners in Bunschoten: 

• Een snel oplopende vergrijzing 

• Oplopende zorgkosten door een steeds ouder wordende bevolking 

• Minder beschikbaar zorgpersoneel  

• GGZ-patiënten die thuis, ambulant behandeld worden 

• Eenzaamheid onder jongeren  

 

De vergrijzing loopt tot 2040 snel op. Er komen ook steeds meer 80 en 90+-ers bij. De zorgkosten gaan daardoor naar verwachting nog verder oplopen en 

het aantal beschikbare zorgprofessionals gaat juist afnemen. Ouderen blijven daarnaast steeds langer thuis wonen, hetgeen de druk op mantelzorgers en de 

thuiszorg verder vergroot.  

Buurten staan onder druk door GGZ-patiënten die voornamelijk ambulant behandeld worden (en dus thuis verblijven) en statushouders of vluchtelingen die 

hier een plekje vinden om te wonen en te werken. 

Veel jongeren ervaren eenzaamheid en daar heeft de coronaperiode nog een schepje bovenop gedaan. Bovendien is social media niet altijd zo sociaal, maar 

kan jongeren ook isoleren en onzeker maken. Contact leggen in de praktijk is voor een toenemend aantal jongeren een grote uitdaging. 

 

De digitale samenleving biedt veel kansen, maar sluit ook mensen uit. Veel ouderen hebben moeite om hun bankzaken, correspondentie met de gemeente 

en de zorgverzekering zelf te regelen. Boodschappen reken je steeds vaker zelf af en de meeste banken doen hun dienstverlening online. 

Elkaar ontmoeten gaat niet meer vanzelf. 

  

Dit alles vraagt om het werken aan een stevige sociale structuur. En dat denken wij bij De Boei niet alleen. Steeds vaker gaan er stemmen op die daarvoor 

pleiten: de raad voor de volksgezondheid en samenleving kwam zeer recent met het rapport “Anders leven anders zorgen”, dat pleit voor samenwerking 

tussen beroepskrachten, naasten en vrijwilligers in de zorg. 

 

https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2022/05/19/anders-leven-en-zorgen 
  

https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2022/05/19/anders-leven-en-zorgen
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Wij realiseren ons, dat er de komende jaren heel veel werk op ons af komt. Dat één op een begeleiden van mensen moeilijk gaat worden. 

Bovendien is het wenselijk dat mensen de eigen kracht ervaren om mee te kunnen blijven doen. 

De Boei heeft gemeend met de gevormde visie en missie een antwoord te geven op dit vraagstuk: 

 

 

 

“Wij willen in 2025 een methode ontwikkeld hebben waardoor we voor elkaar kunnen  

blijven zorgen in Bunschoten.” 

 

 

Daar horen drie hoofddoelen bij: 
1.  Buurten hebben hulpmiddelen om hun bewoners te ondersteunen en te activeren. 
2.  De Boei is de verbindende factor tussen maatschappelijke organisaties en is het sociale aanspreekpunt voor bedrijven. 
3. De Boei zet nieuwe technieken en methoden in op alle werkvelden, teneinde zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd te ondersteunen. Hierdoor kan 

iedereen mee blijven doen. 
 
Wij werken gezamenlijk aan deze doelen vanaf 2020. En er is al veel bereikt. Er zijn 
netwerken gebouwd en vooral systemen en samenwerkingsverbanden om die 
netwerken goed in te zetten: 
 
 

De komende jaren wordt door de sociaal werkers gewerkt aan de uitbreiding van deze 

netwerken, door de samenwerking te zoeken nog meer organisaties, projecten en 

bewonersinitiatieven en het inzetten van vrijwilligers. 

De volgende systemen worden gebouwd om de netwerken in te kunnen zetten: 

• Netwerkwijs (Methode om het netwerk van een client in te zetten) 

• Schuldhulptrechter (gebundeld aanbod financiële dienstverlening) 

• Samenwerking met thuiszorg/De Haven 

• Welzijn op recept ( samenwerking met de huisartsen) 

• Maatschappelijk werk op school 

• Netwerk jongerenwerk 

• Digitaal platform maatschappelijk aanbod in Bunschoten 

  

http://www.netwerkwijs.nl/
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Wij denken hiermee aan te sluiten op het doel van de gemeente Bunschoten: 

“Alle inwoners van de gemeente Bunschoten kunnen zich optimaal ontwikkelen en hebben gelijke kansen om mee te doen.” 

Speerpunten: 

1. Inwoners functioneren zelfstandig. We gaan uit van de eigen kracht en het sociale netwerk 

2. Inwoners krijgen passende zorg en ondersteuning. Een stevige SBI zorgt ervoor dat de kracht van de samenleving optimaal wordt benut, versterkt 

zelfredzaamheid en participatie 

3. Inwoners en bedrijven zetten zich in voor dorp of buurt en helpen elkaar (mantelzorg/ vrijwilligerswerk) 

4. Inwoners hebben een goede mentale gezondheid 

5. Inwoners hebben een gezonde leefstijl 

6. Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal en kunnen veilig opgroeien. Ze kunnen hun talenten ontplooien, leren bijdragen aan de samenleving en zijn 

voorbereid op de toekomst 

 

 
 
In het navolgende schema is per speerpunt aangeven hoe De Boei hier invulling aan wil geven.  
Per kwartaal wordt de voortgang besproken en waar nodig bijgesteld. 
 
Wij hopen daarmee op de voortzetting en verdieping van een mooie samenwerking in 2023. 
 
 
Namens het team van De Boei, 
 
 
Chris Hagelen-Muller 
Directeur  
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De projecten in rood aangegeven in onderstaand schema, zijn aparte subsidies. Deze vallen dus buiten de reguliere subsidieaanvraag. Ze passen echter wel 
degelijk in de speerpunten van de gemeente. 
 
 

Speerpunten 2019-2022 
Uit: Integraal beleidskader 
Sociaal Domein gemeente 
Bunschoten 

Beleidslijnen de Boei 2023 Belangrijkste activiteiten in 2023 
 

1. Inwoners functioneren 

zelfstandig. We gaan uit 

van de eigen kracht en 

het sociale netwerk 

 

Samenwerking preventieve 
schuldhulpverlening vastleggen 
en uitdragen. 

De sociaal werkers van De Boei bouwen zelf aan samenwerkingsverbanden en maken deel 
uit van dorps brede initiatieven rond gezondheid, preventie en integratie. Financiële 
problemen staan vaak in de weg van zelfstandigheid. Daarom heeft De Boei haar 
‘Schuldhulptrechter’ uitgebreid door Schuldhulpmaatje te starten en deel te nemen aan 
‘Vroeg erop af’. Door het juiste aanbod te leveren aan de juiste bewoners op het juiste 
moment, wordt de eigen kracht van bewoners duurzaam versterkt.  
 

• PR creëren voor het aanbod financiële dienstverlening via De Boei 

• De Lingt en De Boei sociaal werkers trainen in herkennen van schulden 

• Quickscan samenstellen voor een goede doorverwijzing van De Lingt en De Boei 
naar het juiste aanbod i.s.m. PLANgroep. 

• Vroeg Eropaf 

• CLIP, Formulierenhulp, Op Orde 
Vergroten kennis financiën en mantelzorg, i.s.m. WMO loket gemeente 

• Coördinatie schuldhulpmaatje 
 

 Bevorderen van de integratie van 
‘nieuwe’ Bunschotenaren. 

Uitwerking rol De Boei als gevolg van de nieuwe Wet Inburgering. 

• Taal café Kleurrijk Bunschoten 

• Ouders Lokaal 
 

 Versterken van sociale netwerken 
en de cohesie in buurten. 

• Samen in de buurt (meer samenwerking (afspraken) met De Haven en de thuiszorg 
bij  wijkgerichte aanpak) 

• Inzet Netwerkwijs 

• Platform Boeiend Bunschoten (aansluiten op sociale kaart gemeente) 

• Netwerkt, samenwerking met kerken, moskee, politie en Bron om actuele problemen 
rond  jongeren te bespreken en gezamenlijk straatwerk te doen 

• Plan Koenraadswetering 

• Oudercommissie 

• Buurtbemiddeling 

• Buurt Café 

• Samenwerking De Lingt 

• BBS 
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2. Inwoners krijgen 

passende zorg en 

ondersteuning. Een 

stevige SBI zorgt ervoor 

dat de kracht van de 

samenleving optimaal 

wordt benut, versterkt 

zelfredzaamheid en 

participatie 

 

Aanbod van individuele en 
groepsgerichte begeleiding, als 
zelfstandige trajecten, maar ook 
als overbruggingszorg en nazorg 
door sociaal team of aanbieders 
 

Uitvoeren van maatschappelijk werk gericht op jongeren, volwassenen en ouderen waarbij 
actief het netwerk ingezet wordt volgens de netwerkmethode ‘Netwerkwijs’. 
Gebruik maken van de netwerkfunctie van De Boei door zelf hulp te bieden of actief buren, 
familie of vrijwilligers in te zetten. Samenwerking met De Lingt en andere maatschappelijke 
partners verder uitbouwen. Het bieden van groepsgerichte ondersteuning (met name jeugd). 

 

• Groepstraining Feel Strong Jongeren (combinatie mentale begeleiding en sport) 

• Samen Steen voor Steen (ontmoetingsgroep op school voor kinderen in een 
scheidingssituatie) 

• Samen voor elkaar (groep alleenstaande ouders in een scheidingssituatie) 

• Aanhaken inclusief onderwijs 

• Opvoedondersteuning professionals De Boei 
 

 Verstevigen samenwerking met 
het Sociaal Team  

• Verstevigen gezamenlijke basis netwerkmethodiek  

• Inzetten van buddy’s: De Boei en De Lingt medewerkers per onderwerp aan elkaar 
koppelen waardoor snel geschakeld en overlegd kan worden 
 

 Inzetten van nieuwe technieken 
op zo veel mogelijk mensen te 
kunnen bereiken en ondersteunen 

• Videobellen 

• Uitbreiding alarmering met brandalarm 

• Uitbreiding online jongerenwerk 
 

3. Inwoners en bedrijven 
zetten zich in voor dorp 
of buurt en helpen elkaar 
(mantelzorg/ 
vrijwilligerswerk) 
 

Stimuleren en begeleiden van 
burgerinitiatieven en 
vrijwilligerswerk 
 
 
 

Ondersteunen van burgerinitiatieven en verder uitbouwen van het netwerk jongerenwerk met 
kerken, boa’s, wijkagent, moskee en De Bron. Ouders bij elkaar brengen in het oudercomité. 
I.s.m. NBSS contact met de sportverenigingen opzetten.  Vraagstukken als overbelasting 
door mantelzorg of scheidingen zorgt voor een toenemende druk op personen, organisaties 
maar ook bedrijven. Bedrijven kunnen te maken krijgen met overbelaste werknemers doordat 
er steeds meer verwacht wordt van de inzet van mantelzorgers bijvoorbeeld. 
De Boei wil vrijwilligers en buurtbewoners inzetten om de druk op de zorg te verminderen. 
 

• Uitrol digitaal platform “Boeiend Bunschoten”, waar vraag en aanbod samenkomen 
van burgers en maatschappelijk aanbod 

• Versterken vrijwilligersaanbod, afhankelijk van de vraag 

• Vergroten aanbod soorten maatjes afhankelijk van de vraag 

• Vergroten van vrijwilligers- en leerwerkactiviteiten in het kader van re-integratie i.s.m. 
BBS  

• Burgerinitiatieven ondersteunen zoals schaken van oud naar jong 
 

  

http://www.netwerkwijs.nl/
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 Dementievriendelijke gemeente 
 

• Via deelname in werkgroep Dementie, verder uitdragen  

 Mantelzorgondersteuning 
 

• Gebruik mantelzorgwaardering evalueren en herzien indien nodig 

• Meewerken aan het evalueren van de mantelzorgregeling voor Hulp bij het 
Huishouden  

 
Steunpunt Mantelzorg: (500 mantelzorgers ingeschreven) 

• Cursus ondersteuning mantelzorg  

• Cursus mantelzorg en dementie 

• Lotgenotengroep (i.s.m. De Haven en de thuiszorgorganisaties) 

• Dag van de mantelzorg 

• Mantelzorgondersteuning: professionele begeleiding bij overbelasting om 
draagkracht te herstellen 

• Palliatieve zorg thuis 

• Respijtzorg 

• Alzheimer café 
 

4. Inwoners hebben een 
goede mentale 
gezondheid 

De Boei is de verbindende factor 
tussen maatschappelijke 
organisaties en is het sociale 
aanspreekpunt voor bedrijven. 

Door tijdig, laagdrempelige ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren, volwassenen en 
ouderen, wil De Boei bijdragen aan de mentale gezondheid van bewoners en duurdere zorg 
voorkomen. 
 

• Deelname Preventieakkoord, input nieuwsbrieven en activiteiten 

• Steunpunt mantelzorg 
 

 Eenzaamheid bestrijden door het 
organiseren van 
groepsactiviteiten en mobiliseren 
van netwerk. 

• MEEDOEN, twee ochtenden ontmoeting, activering d.m.v. spellen en samen eten en 
een uitbreiding handhaven naar een derde ochtend 

• Mini Triatlon 

• Huiskamer 

• GGZ Maatjes 

• Wandelmaatjes 

• 75+ Bezoekproject 

• Repair Café 
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 Maatschappelijke ondersteuning • Individuele begeleiding door professional De Boei met inzet ‘Netwerkwijs’ (diverse 
problematieken) 

• GGZ maatjes door vrijwilligers 
 
Groepen: 

• Training rouwverwerking 

• Training Weerbaarheid 

• Naastenavond verslaving 

• Weerbaarheidstraining 
 

 Eenzaamheid jongeren bestrijden  
 

Maatjes voor jongeren inzetten 

 Uitrol Welzijn op Recept (trekker 
GGD) 

Samenwerkingsafspraken met huisartsen aanscherpen. 
Afspraken maken en pilot starten met Dr. Winter, huisarts. Administratie bij De Boei inrichten 
op verantwoording ervan. 
 

• Welzijn op recept (samenwerking met de huisartsen) 

• Inzet ‘Netwerkwijs’ 
 

5. Inwoners hebben een 
gezonde leefstijl 

Preventie middelengebruik De Boei zet zich in om het bewustzijn te vergroten rond drugs en alcohol gebruik. Onder 
andere door samen te werken in de Stuurgroep Middelengebruik i.s.m. Jellinek, GGD, 
Waypoint. Daarmee uitvoering gevend aan gemeentelijk plan van aanpak Alcohol en Drugs. 
Daarnaast zet de Boei zich in via de kopgroep van het Lokaal preventie akkoord. Hierin staan 
bewegen, gezond eten en minder roken en drinken centraal. 
 

• Vergroten ouderbetrokkenheid 

• Ontmoetingsplek bieden aan jeugd i.s.m. De Bron 

• Inzet bij stagebegeleiding visopleiding i.s.m. Jellinek 
 

 Stimuleren gezonde leefstijl  • Samenwerken en uitvoering geven aan het opgestelde Lokaal Preventie-akkoord 

• Deelname aan Kopgroep Preventieakkoord 

• Uitvoering geven aan JOGG-activiteiten i.s.m. JOGG-regisseur  
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6. Jeugdigen ontwikkelen 
zich optimaal en kunnen 
veilig opgroeien. Ze 
kunnen hun talenten 
ontplooien, leren 
bijdragen aan de 
samenleving en zijn 
voorbereid op de 
toekomst 

Het jonge kind (voorschools) Doordat de medewerkers van De Boei betrokken zijn vanaf het eerste moment van een kind 
(de Parel), daarna op de basisscholen, op het voortgezet onderwijs en op straat, zijn ze een 
vertrouwd gezicht voor kinderen en jongeren. Vindplaats gericht werken, dus op de scholen 
zelf, geeft een nog grotere betrokkenheid. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders 
en leerkrachten.  
Daarnaast wordt ingezet op het ondersteunen van jonge mantelzorgers. 

 

• Prenatale voorlichting bij info-avonden De Parel 

• Aanhaken Centering Pregnancy 

• Deelname aan en doorontwikkeling van de coalitie Kansrijke Start 

• Vroeg signalering i.s.m. De Lingt  

• Ouderbegeleiding bij daaruit voortvloeiende opvoedproblemen 

• Deelname MDO bij de Verloskundigenpraktijk 

• Ouderwijsavonden (6x per jaar) 

• Opvoedondersteuning door professional De Boei 
 

 Inzet op het PO Sociaal werkers hebben vaste scholen waar ze de trainingen en begeleiding bieden. 
Daarmee zijn ze een vertrouwd gezicht voor leerlingen, leraren, ouders en de IBers. 
 

• Op aanvraag van de school, keuze uit drie trainingen per schooljaar: 
- Training Sociale Vaardigheden 
- Training Sociale Vaardigheden Jong (onderbouw) 
- Training Boos 
- Training Voelspriet (hoog gevoeligheid) 
- Ontmoetingsgroep voor kinderen in een scheidingssituatie Bovenbouw 
- Ontmoetingsgroep voor kinderen in een scheidingssituatie Onderbouw 
- Weerbaarheidstraining Feel Strong i.s.m. Sportclub 

• Individuele coaching 

• Hulp aan ouders (Opvoeden en Opgroeien) 

• Huiswerkmaatjes 

• Week tegen pesten: training i.s.m. NBSS 

• Zomerschool: training n.a.v. thema 

• Overleg met de IB-ers en de zorg coördinatoren van de drie schoolrichtingen 

• Deelname LEA overleg 

• Deelname IWWO overleg 
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 De school als werkplaats (PO) 
 

Op een aantal pilotscholen versterken we de samenwerking met het sociaal team De Lingt 
(AF’s) en De Boei. Deze scholen hebben vaste contactpersonen vanuit genoemde 
organisaties. Er is frequent contact tussen deze contactpersonen en de IB-ers.  
 

• Samen op de bank - inzet op het Kruisrak i.s.m. De Lingt voor ouders, leerkrachten 
en kinderen (maatschappelijk werk op school) 

 

 Inzet op het VO Aanwezigheid op school van jongerenwerker, aanspreekpunt zijn. 
 

• Training Faalangst 

• Deelname training Frisse start (drugs en alcohol) 

• Deelname aan het zorgoverleg, zodat het netwerk ingezet kan worden 

• Overleg met de schoolleiding van zowel Oostwende, als Corlaer, Groenhorst 

• Coaching individueel door professional De Boei 
 

 Preventie en ondersteuning 
rondom echtscheidingen 

• Ontmoetingsgroepen voor kinderen in echtscheidingssituaties op school 

• Relatietherapie 

• Relatiegesprekken bij De Boei 
 

 Werken aan veiligheid (jeugd en 
volwassenen) 

• Uitbreiden straatwerk in de avonduren 

• Preventie huiselijk geweld: samenwerking met gemeente rond bijeenkomsten van 
Zorg voor Bunschoten 

• Deelname en extra inzet rond gemeentelijk plan Harde Kern Spakenburg 

• Uitbreiding aantal aandacht functionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling 

• Regulier straatwerk 

• The Buzz (extra inzet Buurt Café voor jongeren op vrijdagavond) 
 

 


