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laarsfunctie. Leuk om te zien is de ontwik-
keling tussen bijvoorbeeld jongeren- en 
volwassenenwerk. Aanvankelijk waren dat 
gescheiden teams. Door het dorpsgerichte 
werken vervaagt die scheidslijn. Iedereen 
heeft zijn eigen expertise, maar je kent het 
dorp en het netwerk goed. De grote winst is 
dat medewerkers kansen zien en pakken om 
mensen bij elkaar te brengen.” Nijhof: „We 
willen normaliseren en niet problematise-
ren. Om dat te bereiken is de kruisbestuiving 
in de teams een belangrijke toegevoegde 
waarde.”

VAngnet Nijhof geeft een ander voorbeeld. 
„Het hoort niet meer tot de kerntaak van 
een welzijnsinstelling om activiteiten zelf 
te organiseren. Maar inwoners kunnen wel 
met hun vraag terecht bij de sociaalmake-
laar voor ondersteuning om een activiteit 
zelf te organiseren. En daar is eventueel ook 
geld bij, niet structureel, maar wel eenmalig 
om een initiatief met meerwaarde voor de 
gemeenschap van de grond te tillen. Voor dat 
doel heeft de gemeente gelden beschikbaar 
in het budget voor dorpsgericht werken.” 
Hoe breed is dan het welzijnswerk? Olde 
Bijvank: „De belangrijkste component van 
het welzijnswerk is een goed vangnet voor 
de meest kwetsbaren . Dat moet worden 
geborgd in de nieuwe stichting. Hulp en on-
dersteuning in individuele situaties. Mensen 
komen niet uit zichzelf naar je toe. Dat is het 
belang van een goed netwerk, het dorp goed 
kennen.”

„In de breedte gaat het over het zelforga-

niserend vermogen”, zegt Nijhof. „Zelfred-
zaamheid en eigen kracht gelden niet voor 
iedereen. Om die groep te vinden hebben we 
het welzijnwerk nodig.”

BeeLdVorMIng Nijhof: „Voor de totstandko-
ming van de nieuwe organisatie hebben we 
wel een weg moeten afleggen. Aanvankelijk 
vielen de dorpsteams onder de gemeentelijke 
organisatie. We hebben dat bewust verzelf-
standigd om tot uitdrukking te brengen ‘dat 
ze niet van de gemeente zijn’. Ook om het 
beeld over de keukentafelgesprekken weg 
te nemen: oh, dat zijn een stel ambtenaren. 
De medewerkers werken vanuit hun eigen 
professie.” 
Voor dit moment zijn de afspraken zoals 
die waren gemaakt met Welnúh een op een 
meegegaan naar de nieuwe stichting. Het is 
aan de organisatie op welke manier de doel-
stellingen worden gerealiseerd. Belangrijk 
voor Nijhof is het vertrouwen in de profes-
sionals. Hij geeft als voorbeeld de jonge-
renwerkers die zelf inhoud geven aan hun 
werkzaamheden. „Als ik zie welke initiatie-
ven ze ontplooien, hoe ze samenwerken met 
wijkagenten, met scholen, met jongeren, met 
buurtvaders. Denk aan ontmoeten, toeleiden 
naar werk, omgaan met geld. In Driebergen 
werken jongeren samen met de wijkagenten 
om overlastgevende jeugd actief te benade-
ren. Dat zijn eigen initiatieven.”

VrIJWILLIgerS „Daarnaast hadden we veel 
activiteiten voor en door vrijwilligers onder 
onze hoede”, zegt Olde Bijvank. „Het heeft 
ons positief verrast dat we bijna alle activi-
teiten elders konden onderbrengen. Of de 
activiteit is zelfstandig voortgezet, zoals de 
Plusbus. Het was goed om te zien dat organi-
saties zoals de bibliotheek en Maarn Wijzer 
activiteiten overnamen.” 

De uitplaatsing van activiteiten leidt tot ver-
spreiding van al die vrijwilligers. Daarmee 
lijkt ook de paraplu verdwenen. Wie bekom-
mert zich nu om die belangrijke groep? Olde 
Bijvank: „De sociaal makelaars blijven wel 
aanspreekpunt voor vrijwilligers en organi-
saties. Er is eigenlijk nooit een overkoepe-
lende organisatie voor vrijwilligers geweest. 
Veel activiteiten van Welnúh konden bestaan 
bij de gratie van vrijwilligers, maar er zijn 
heel veel organisaties met eigen vrijwilli-
gers. De gemeente organiseert een keer per 
jaar een vrijwilligersavond. Meer is er nooit 
geweest. 

Zijn alle vrijwilligers in de gemeente in 
beeld? Nijhof: „ Vermoedelijk niet. Dat komt 
misschien ook door de zeven aparte dorpen 
met elk zijn eigen identiteit. Het gemis aan 
overzicht is misschien wel een punt. Tege-
lijkertijd ben ik dan wel blij met de sociaal 
makelaars die in ieder geval in de dorpen 
het overzicht hebben. Maar we hebben niet 
een overkoepelende organisatie die overzicht 
heeft van bijvoorbeeld vraag en aanbod van 
vrijwilligers.” De grootste groep vrijwilligers 
is verbonden aan de belbus, een belangrijke 
vervoersfaciliteit die als laatste wordt uitge-
plaatst en wordt ondergebracht bij Meander 
Omnium uit Zeist. De belbus is begin decem-
ber verhuisd van de Kampwegkerk naar het 
Cultuurhuis.

AdVIeSgroeP Om te voorkomen dat het wel-
zijnswerk ondersneeuwt in de zorgvragen, 
komt er op voorstel van de gemeenteraad 
een adviesgroep welzijn, of zoals Nijhof dat 
plastisch uitdrukt ‘een soort buitenboordmo-
tor’ die op basis van signalen uit de samen-
leving de stichting voortdurend uitdaagt om 
het welzijnswerk op de agenda te houden. ,,U 
kunt zich nog aanmelden. Maak uw belang-
stelling kenbaar bij de sociale teams.”

Welnúh draagt stokje over aan Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug 

 p Hans Nijhof: „Ik wil dat graag markeren, omdat er geen sprake van is dat met het verdwijnen van Welnúh het welzijnswerk zou zijn opgeheven. De welzijnsfunctie is op 
een andere manier georganiseerd. 

Hans Nijhof: „Ik wil dat 
graag markeren, omdat er 
geen sprake van is dat met 

het verdwijnen van Welnúh het welzijnswerk 
zou zijn opgeheven. De welzijnsfunctie is op 
een andere manier georganiseerd. Door de 
nieuwe werkwijze weten inwoners de sociale 
dorpsteams veel beter te vinden.”
 
Welnúh-voorzitter Ellen Olde Bijvank en 
wethouder Hans Nijhof van welzijn blikken 
terug en vooral vooruit op de veranderingen 
in het welzijnswerk. Olde Bijvank: „Voor ons 
was duidelijk dat Welnúh te klein aan het 
worden was om zelfstandig te kunnen voort-
bestaan. We konden niet langer een goede 
werkgeversrol vervullen en medewerkers 
ontwikkeling en groei bieden. Dan kan je 
aanhaken bij een regionale organisatie, maar 
het bestuur maakte de strategische keuze om 
de medewerkers met hun werkzaamheden 
op dorpsniveau te organiseren in de sociale 
teams. Dat had onze voorkeur, omdat we die 
richting al ingeslagen waren en we merk-
ten dat de medewerkers van verschillende 
disciplines elkaar op een organische manier 
wisten te vinden. Welnúh was het instituut 
dat activiteiten aanbood. Door de samenwer-
king in de dorpsteams veranderde dat beeld 
naar vraaggericht en deed de naam Welnúh 
er hoe langer hoe minder toe. Medewer-
kers staken hun tijd vaak in terugkerende 
activiteiten door daarbij aanwezig te zijn, 
terwijl dat niet per se nodig was. Die activi-
teiten verliepen toch wel goed. In de nieuwe 
situatie ontwikkelden hun werkzaamheden 
zich tot de verbindende rol , de sociaalmake-

Met de overdracht van de 
belbus per begin 
december zijn alle 
activiteiten, professionele 
en die van vrijwilligers, 
overgedragen. Als gevolg 
van een andere manier 
van werken zijn de 
kernactiviteiten van het 
welzijnswerk, jeugd- en 
jongerenwerk, sociaal 
makelaars, 
ondersteuning van 
vrijwilligers en 
mantelzorg met de 
budgetten nu in handen 
van de nieuwe stichting 
Sociale Dorpsteams 
Utrechtse Heuvelrug. 

Gerard van Wijk
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