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1. INLEIDING
Het speelveld waarin PIW Groep opereert, verandert. In een notendop draait de transformatie van het sociale domein 
om het versterken van burgerkracht. Zelfredzaamheid en samenredzaamheid zijn daarbij de sleutelwoorden. 
Door deze transformatie van het sociale domein moeten spelers – opdrachtgevers zoals gemeenten, burgers en  
professionals – andere rollen aannemen. Gemeenten krijgen meer regie, burgers – familieleden, vrienden, kennissen, 
buren, etc. – moeten elkaar weer meer gaan helpen en professionals (in de breedste zin van het woord) krijgen 
 veel meer een ondersteunende en faciliterende rol. Maar ook de essentie van het Sociaal Werk verandert:  
de focus verschuift van problemen naar mogelijkheden; individuele hulpverlening maakt plaats voor een 
collectieve, preventieve aanpak.

NIEUWE KOERS VOOR PIW GROEP 
Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe, frisse kijk op Sociaal Werk. Afgelopen periode heeft PIW Groep 
gewerkt aan een strategische herpositionering van zowel de moederorganisatie als de onderliggende stichtingen: 
Spelenderwijs, Partners in Welzijn, Ecsplore en Welzohandig. Dit traject heeft geleid tot een nieuwe visie op 
onze dienstverlening en vooral tot een nieuwe koers. Het resultaat hiervan leest u in de notitie die voor u ligt,  
Samen sterker in de kern. 

De essentie van deze nieuwe strategie? Preventie en het versterken van betrokkenheid! Dit betekent dat de  
aandacht van PIW Groep vooral uitgaat naar een vroegtijdige signalering en een vroegtijdige aanpak. We opereren 
letterlijk in de kern; in dorpen en wijken; in de leefwereld van burgers. We pakken problemen aan nog voor ze 
ontstaan en buigen ze, samen met burgers, om naar mogelijkheden. Voorkomen is immers beter dan genezen.  
En zo snijdt het mes aan twee kanten: we helpen mensen bij de ontwikkeling van hun zelf- en samenredzaamheid 
én we brengen de inzet van zware, dure zorg terug. 
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VISIE OP SOCIAAL WERK
Deze nieuwe strategie van PIW Groep gaat uit van een andere visie op Sociaal Werk. We zijn ervan overtuigd dat 
mensen het waardevolste kapitaal in onze samenleving zijn. Door aan te sluiten bij het dagelijkse bestaan, door 
bruggen te bouwen en door te signaleren en te stimuleren willen we mensen helpen het beste uit zichzelf en uit 
anderen te halen. Kortom: Sociaal Werk is ruimte bieden voor ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat op een slechte 
dag niemand achterblijft en dat op een goede dag iedereen de kans krijgt om zijn hart te volgen. Dat is waar  
Sociaal Werk voor staat. Dat is waar PIW Groep voor staat!

Marc Schats & Carel Seijben

focus op het collectieve

focus op het individuele

focus op problemen focus op mogelijkheden

sociaal werk
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2.  DE SAMENLEVING VERANDERT,  
  SOCIAAL WERK VERANDERT MEE 

Onze samenleving verandert in rap tempo: de toenemende vergrijzing, een krimpende verzorgingsstaat, de 
vermaatschappelijking van zorg, (de aanpak van) jeugdproblematieken, werkeloosheid, de multiculturele 
samenleving en de ongezonde levensstijl die mensen erop nahouden (roken, gebruik van alcohol en drugs, 
overgewicht, multimorbiditeit). Stuk voor stuk hebben ze een enorme impact op onze maatschappij. Gemeenten 
hebben meer autonomie en bepalen op lokaal niveau het sociale beleid. Burgers kunnen minder ‘leunen’ op  
overheidssteun en moeten weer meer voor elkaar gaan zorgen. Professionals moeten een stuk terughoudender 
zijn en meer verantwoording afleggen over hun maatschappelijke bijdrage.

Als gevolg van deze ontwikkelingen veranderen de rollen en werkwijzen in het sociale domein. De positie van 
het Sociaal Werk binnen het brede sociale domein moet opnieuw worden bepaald. Centraal staat het anders  
benaderen van de burger. De aandacht verschuift van helpen in de traditionele zin van het woord (zorg uit handen 
nemen) naar het activeren. Sociaal Werk moet vooral de burger ondersteunen in zijn zelfredzaamheid en hem 
stimuleren ten aanzien van participatie. Kortom: burgers krijgen die ondersteuning die ze nodig hebben om zo 
veel als mogelijk de regie over het eigen leven te houden, om zelfstandig te kunnen blijven wonen, om het 
netwerk van vrienden, familie, buren/buurtbewoners of vrijwilligers te activeren en om anderen te helpen waar 
dat kan. 

Pas als blijkt dat de hulpvraag de zelfredzaamheid of de hulp uit het eigen netwerk overstijgt, komen collectieve 
voorzieningen in beeld. Individuele voorzieningen worden pas als laatste stap ingezet. Kortom: collectieve 
oplossingen waar het kan, individuele voorzieningen als het moet en pas opschalen als het echt noodzakelijk 
wordt.  
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3. PIW GROEP IN DE KERN
De ontwikkelingen die in het vorige hoofdstuk zijn geschetst, vragen om een nieuwe, frisse kijk op Sociaal Werk,  
een nieuwe visie, nieuwe kernwaarden, een andere organisatie van dienstverlening en nieuwe vormen voor  
evaluatie. 

KRACHTMENSEN EN MENSENKRACHT
PIW Groep is ervan overtuigd dat mensen het waardevolste kapitaal in onze samenleving zijn. Door aan te  
sluiten bij het dagelijkse bestaan, door bruggen te bouwen en door te signaleren en te stimuleren willen we 
mensen helpen het beste uit zichzelf en uit anderen te halen. We willen een klimaat scheppen waarin de  
bevlogenheid en betrokkenheid van burgers volledig tot hun recht komen. Kortom: we geloven in krachtmensen 
en in mensenkracht!

• Samen voor elkaar en de omgeving
• Aandacht voor het alledaagse
• Iedereen doet mee

• Activeren en verbinden
• Ondersteunen en toeleiden
• Dichtbij, kleinschalig, in de buurt, op straat

KRACHT
MENSEN

MENSEN
KRACHT
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WAAROM WE DOEN WAT WE DOEN?
PIW Groep is een dienstverlener die streeft naar sociaal rendement waar iedereen – van jong tot oud – de  
vruchten van plukt. Onze visie kan het best worden verwoord in de vorm van een drietal overtuigingen.   
• Een gezonde en stabiele sociaal-maatschappelijke ontwikkeling voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar. De jeugd  
 heeft de toekomst. Daarom moeten kinderen en jeugdigen voldoende ontwikkelmogelijkheden krijgen en  
 moeten ze gevolgd worden in hun ontwikkeling. We willen kinderen en jeugdigen ondersteunen bij het  
 verwerven van de juiste competenties – zowel thuis als in peuterspeelzalen, kindcentra en op school – zodat  
 ze kunnen opgroeien tot zelfstandige, zelfverzekerde en zelfredzame burgers. 
• Zoveel mogelijk mensen ervaren kwaliteit van leven in een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.  
 Om bij te kunnen dragen aan de samenleving is het belangrijk dat mensen lekker in hun vel zitten.  
 Ieder mens heeft talenten; men moet zich hier echter wel van bewust zijn, om die talenten ook tot bloei te  
 laten komen en om ze in te kunnen zetten, bijvoorbeeld om een ander te helpen. 
• Iedere burger woont in een leefbaar huis, in een leefbare omgeving. Home is where the heart is, luidt een  
 bekend Engelstalig gezegde. Het is belangrijk dat mensen zich thuis voelen, niet alleen in hun eigen huis,  
 maar in hun leefomgeving; in de buurt, in de wijk en in het dorp. In zo’n prettige leefomgeving respecteert  
 men elkaar, is men bereid elkaar te helpen, maar ook om elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden. 

PIW GROEP MAAKT HET VERSCHIL
PIW Groep maakt het verschil door sociaal burgerschap te stimuleren. Dat doen we niet alleen. Juist door samen 
te werken met vrijwilligersorganisaties en professionals in nulde, eerste en tweede lijn – door te verbinden en  
bruggen te bouwen – creëren we een solide netwerk waarin partijen elkaar kennen en gekend worden.  
We motiverenmensen en geven vorm aan een sociale samenleving waarin mensen stevig in hun schoenen  
staan en wat voor een ander over hebben. Leren – in de breedste vorm van het woord – hebben we hoog  
in het vaandel staan. Leren voor jongeren, maar eigenlijk voor alle leeftijden. Men is immers nooit te oud om te 
leren. En we onderschrijven het belang van een goede gezondheid. Daarom stimuleren we burgers om meer te 
bewegen en gezonder te leven. 
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SOCIAAL WERKERS ZIJN BRUGGENBOUWERS
De medewerkers van PIW Groep zijn Sociaal Werkers. Maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, buurt(opbouw)
werkers, ouderenadviseurs en –werkers, pedagogische krachten, sociaal raadslieden, combinatiefunctionarissen 
in onderwijs, sport of cultuur, buurtsportcoaches en peuterspeelzaalleidsters. Welke functie onze medewerkers 
ook vervullen, welke titel op hun cv staat, stuk voor stuk werken ze aan collectieve oplossingen waar het kan en aan 
individuele oplossingen daar waar het moet. Onze professionals zijn proactief, verhelderen vragen en behoeften 
en signaleren problemen nog voordat ze ontstaan. Ze benutten de kracht van vrijwilligers. Ze laten mensen zien 
dat geven en nemen samengaan: wie iets doet voor de maatschappij, krijgt iets terug. Ze coachen, ontwikkelen 
talent en bieden mensen ruimte om te groeien. Ze organiseren, stimuleren, activeren, ondersteunen en verbinden. 
Kortom: de medewerkers van PIW Groep zijn bruggenbouwers. 

ONZE KERNWAARDEN
Deze nieuwe rol van sociaal werkers 
vraagt om eigentijdse kernwaarden:

PASSIONEEL

Zorg dat het vuur 
in je blijft branden

INNOVATIEF

Zoek creatieve
onconventionele

oplossingen

ONDERNEMEND

Creëer kansen
en verras 

VERBINDEND

Boei en betrek
maak samen sterker
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4. DE KERN VAN HET SOCIAAL WERK: 
 DRIE PROGRAMMALIJNEN
Als gevolg van de in eerdere hoofdstukken geschetste maatschappelijke ontwikkelingen, wordt van burgers 
verwacht dat zij in toenemende mate zelf, met hulp van familie, vrienden of buren, problemen kunnen oplossen. 
Kortom: meer zelf- en samenredzaamheid. Voor een grote groep mensen is deze opgave – mits ze de juiste tools, 
faciliteiten en ondersteuning krijgen – heel realistisch. Een andere groep mensen heeft hier meer moeite mee. 
Zij hebben niet de competenties of faciliteiten om bij te dragen aan ontwikkelingsmogelijkheden voor zichzelf 
en anderen, hebben geen netwerk van mensen die hen kunnen ondersteunen of hebben geen sociaal vangnet.
Dit vraagt om een andere organisatie van Sociaal Werk: collectieve oplossingen waar het kan, individueel als het 
moet en pas opschalen als het echt noodzakelijk is. Deze visie hebben we vertaald naar drie programmalijnen van 
waaruit we het Sociaal Werk organiseren. 
 

1. VERSTERKEN VAN DE SOCIALE BASIS
Hieronder verstaan we het voorkomen van gerichte vragen naar hulp, ondersteuning en zorg. De medewerkers 
van PIW Groep zijn een bekend gezicht in de buurt, het wijk of het dorp. Ze zijn betrokken bij maatschappelijke 
initiatieven; zien, horen en voelen wat er gebeurt; bieden een luisterend oor. En juist door deze buurtbetrokkenheid 
signaleren onze medewerkers in een vroegtijdig stadium (dreigende) problematieken en kunnen ze erop  
anticiperen: door een gesprek aan te gaan met dat groepje jongeren dat dreigt te ontsporen, door mensen waarvoor 
sociale isolatie dreigt te stimuleren om mee te doen en door ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Maar ook 
door te bouwen aan sociale cohesie, door het smeden van sterke verbanden van mensen die zich samen inzetten 
voor de leefbaarheid van hun buurt of dorp en door het ondersteunen van vrijwilligers en het verenigingsleven. 

2. VERSTERKEN VAN BUURTKRACHT
Burgers moeten o.a. als gevolg van de participatiesamenleving meer voor zichzelf en voor andere zorgen.  
Dit vergt persoonlijke kracht en collectieve kracht (buurt- en dorpskracht). PIW Groep vindt het belangrijk om 
burgers hierbij te ondersteunen zodat zij het beste uit zichzelf en anderen kunnen halen. Kortom: we versterken 
de samenleving van binnenuit. Hiermee leggen we een basis voor het ontwikkelen en uitvoeren van onze  
preventieve, integrale interventies. 
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Hiertoe organiseren we op wijkniveau slimme  
oplossingen om kwetsbare mensen uit het slop te  
halen; slimme oplossingen als katalysator voor  
vernieuwing. We investeren in het opbouwen en  
versterken van sociale netwerken zoals verenigingen 
en plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
We stimuleren maatschappelijke deelname. We leggen 
krachtige verbindingen tussen onderwijs en gezond-
heid en sporen mensen aan om meer te bewegen.  
We vergroten de leefbaarheid in wijken en dorpen en 
zorgen voor sociale samenhang. 
Evenals in programmalijn 1, ‘Versterken van de sociale 
basis’, is aanwezigheid in de buurt, de wijk of het dorp 
essentieel. Niet als ‘belerende buitenstaander’, maar als 
partner, een vertrouwenspersoon. Onze medewerkers 
zijn de ogen en de oren van de wijk. Ze leggen  
eenvoudig contacten, zijn regelmatig aanwezig op 
scholen en bij verenigingen. Met hen in contact komen 
is makkelijk en laagdrempelig. 

Te veel rekenen op de eigen kracht en zelfredzaamheid 
van burgers – in het bijzonder van kwetsbare perso-
nen – is echter een risico. Het kan juist averechts 
werken: door niet meer proactief zorg of hulp aan te 
bieden, kan voor menigeen de drempel om hulp te  
vragen te hoog worden. Problemen stapelen zich dan 
op en mensen vragen pas hulp als hen het water aan de  
lippen staat. Daarom organiseert PIW Groep een aantal 
gerichte, preventieve activiteiten zoals taal- en  
beweegstimulering, leefstijlinterventies en educatief 
partnerschap (investeren in de driehoek kind, ouders 
en voorzieningen). Ook dat verstaan we onder het  
versterken van de buurtkracht. 



3. VERSTERKEN VAN 
 AMBULANTE NABIJHEID
Ondanks inspanningen op het gebied van preventie, 
zijn er mensen die professionele hulp nodig hebben. 
Het is de taak van PIW Groep om die professionele 
hulp en ondersteuning dicht bij mensen – in de kern 
– te organiseren. Bijvoorbeeld door hen te helpen de 
zaken weer op orde te krijgen en door hen – indien 
nodig – op een efficiënte manier door te verwijzen 
naar andere, gespecialiseerde professionals. Met deze 
gespecialiseerde en persoonlijke aanpak trachten 
we te voorkomen dat een zwaardere zorgbehoefte  
ontstaat. Dit vraagt om expertise binnenshuis, alsook 
een sterk netwerk van samenwerkingspartners.  
Het Sociaal Werk creëert en onderhoudt dat netwerk. 
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SO
C

IA
LE BA

SIS

Versterken van 
de sociale basis. 
Voorkomen dat vanuit 
noden hulp- en zorg- 
vragen ontstaan.

Versterken van 
de buurtkracht. 
Voorkomen dat vragen
naar hulp en zorg leiden
tot professionele inzet.

Versterken van 
ambulante nabijheid. 
Voorkomen met ambulante
inzet dat zware zorg nodig
wordt.

BU
U

RTK
R

A
C

H
T

A
M

BU
LA

N
TE

N
A

BIJH
EID

(ZW
A

R
E) ZO

RG

Sociale basis
Door het gezicht in de wijk 
te zijn en een luisterend oor 
te bieden, in een vroegtijdig 
stadium (dreigende) 
problematieken signaleren 
en hierop anticiperen. 

Buurtkracht
Versterken van de zelf- en 
samenredzaamheid in 
buurten, wijken en dorpen en 
het organiseren van gerichte 
proactieve activiteiten om te 
voorkomen dat een 
zorgbehoefte (in de toekomst) 
ontstaat.  

Ambulante nabijheid
Professionele hulp en 
ondersteuning – in de kern – 
gericht op het voorkomen 
dat zware zorg nodig wordt.

(Zware) zorg
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5. DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL WERK
Vanuit de programmalijnen die in het vorige hoofdstuk zijn toegelicht, heeft PIW Groep nieuwe diensten  
benoemd. Deze diensten zijn logisch en samenhangend gestructureerd. 

PROGRAMMALIJNEN

DIENSTEN

sociale patrouille

buurtmakelaar

educatief partnerschap

supporting

leefstijlinterventies

talentontwikkeling

cliëntondersteuning

SA
M

EN
 S

TE
R

K
ER

 IN
 D

E 
K

ER
N

SOCIALE BASIS

BUURTKRACHT

AMBULANTE NABIJHEID
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1. SOCIALE PATROUILLE: PREVENTIE DOOR PRESENTIE
Zichtbaar aanwezig in wijken en buurten, betrokken bij lokale initiatieven, altijd alert, een gesprekspartner voor 
burgers en professionals. De sociale patrouille bevordert de zelfredzaamheid van burgers, pakt latente problemen 
en vragen op vanuit de eigen professionaliteit en voorkomt dat mensen tussen wal en schip vallen of in zorg- of 
uitkeringstrajecten terechtkomen. Kortom: preventie door presentie. De sociale patrouille vormt een spilfunctie 
in een netwerk van professionals en faciliteiten. Denk aan de nulde-lijns sociale EHBO, maar ook aan ‘huizen om te 
buurten’. 

2. BUURTMAKELAAR: BOEIEN, BINDEN EN BOUWEN 
Een van de belangrijkste voorwaarden voor het ontstaan en behoud van krachtige, levendige wijken is eigenaarschap 
van burgers. Alleen als zij bereid zijn om een ander te helpen, om te participeren in maatschappelijke initiatieven 
en om een stap extra te zetten als dat nodig is, gaat het vliegwiel draaien. Buurtmakelaars zijn de stuwende kracht 
achter deze ontwikkeling. Ze stimuleren burgers (collectief) tot het nemen van eigen initiatief (bijvoorbeeld het 
organiseren van een activiteit) en tot het dragen van verantwoordelijkheid voor de straat, de buurt of het dorp. 
Advies, tips, tools of mensenkracht… buurtmakelaars bekijken welke hulp en faciliteiten per situatie nodig of  
gewenst zijn. De kracht schuilt in maatwerk. 
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3. EDUCATIEF PARTNERSCHAP: IT NEEDS A VILLAGE TO RAISE A CHILD
Een goede afstemming tussen ouders en voorzieningen als kinderopvang, peuterspeelzaal en school is enorm 
belangrijk voor de ontwikkeling van (jonge) kinderen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is allerminst een makkelijke 
opgave. Opvoedingsdoelen en –stijlen variëren immers enorm, van persoon tot persoon, van gezin tot gezin, 
 van organisatie tot organisatie. Deze toenemende pluriformiteit vraagt om maatwerk. 

Elk kind moet kunnen opgroeien tot een zelfverzekerd en sterk individu. Dat is de visie achter educatief  
partnerschap. Het betekent dat we als PIW Groep investeren in de relatie tussen kinderen, ouders en  
kindvoorzieningen in de buurt. Het is immers niet alleen de peuterspeelzaal of kinderopvang die bijdraagt aan de 
ontwikkeling van een kind, het is bovenal de thuissituatie die een kind vormt.  

Ons doel is het creëren van een sociale opvoedingsomgeving, waar betrokkenheid en verantwoordelijkheid  
centraal staan. We helpen ouders bij de wijze waarop zij de ontwikkeling van hun kind (kunnen) stimuleren.  
Bijvoorbeeld door nieuwe leer- en ontwikkelbronnen aan te bieden. Daarnaast stimuleren we ouders om mee te 
denken over hoe we de kwaliteit van kindvoorzieningen kunnen waarborgen en verbeteren. Zo versterken we de 
samenwerking tussen ouders en professionals en worden opvoeden en ontwikkelen wezenlijke componenten van 
de sociale wijkagenda. 

4. SUPPORTING: FACILITEREN VAN PARTICIPATIE
Verenigingen, (maatschappelijke) organisaties en vrijwilligers vormen het kloppend hart van een buurt, wijk 
of dorp. Ze zorgen voor leven in de brouwerij, ze brengen mensen bij elkaar en zorgen voor sociale cohesie.  
Vanuit die optiek staat PIW Groep deze organisaties en individuen bij met raad en daad. We geven advies, dienen als  
vraagbaak, leveren faciliteiten (bijvoorbeeld door de uitleen van materialen), helpen bij de administratie, 
ondersteunen bij de werving van vrijwilligers, zorgen voor opleidingen of trainingen, brengen vraag en aanbod 
bij elkaar en ga zo maar door.
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5. LEEFSTIJLINTERVENTIES: MENS SANA IN CORPE SANO
Dat bewegen goed is voor lichaam en geest, is algemeen bekend. Regelmatig sporten en gezond leven verminderen 
de kans op hart- en vaatziekten, overgewicht, psychische klachten en chronische aandoeningen als diabetes.  
Bovendien leidt regelmatig bewegen tot betere leerprestaties, een gezond geheugen en een betere mobiliteit 
(ook op latere leeftijd), tot een betere zelfredzaamheid en tot een hogere mate van participatie. 
En vergeet niet de sociale component van bewegen: het brengt mensen bij elkaar, het verbindt. Ondanks al deze  
voordelen is bewegen lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. PIW Groep is ervan overtuigd dat 
leefstijlinterventies een sterk preventief karakter hebben en daarom essentieel zijn binnen het domein van  
Sociaal Werk. 

Jong geleerd is daarbij oud gedaan. Dus beginnen we al in het primair en middelbaar onderwijs met  
beweegstimulering, zowel op school als daarbuiten. Daarnaast organiseren we op wijk- of dorpsniveau een  
ketenaanpak gericht op overgewicht en een gezonde levensstijl: vanuit contacten met doelgroepen en  
organisaties variërend van verenigingen tot commerciële partijen signaleren we problemen en behoeften en  
vertalen we deze naar oplossingen in de vorm van gezonde leefstijl-trajecten en interventies. PIW Groep treedt op als 
signaleur, als bruggenbouwer, samenwerkingspartner, initiator, regisseur/coördinator en uitvoerder. 

6. TALENTONTWIKKELING: ONTDEKKEN, LEREN, DOEN
Ieder mens wordt geboren met talenten; ieder mens is in staat te excelleren. De uitdaging is echter om deze  
talenten te ontdekken, ze te ontwikkelen en te tonen. Mensen worden van jongs af aan gevormd door hun  
omgeving. 

PIW Groep heeft een belangrijke rol in de talentontwikkeling van jongeren. Ons vertrekpunt bestaat uit een aantal 
essentiële overtuigingen:
• Iedere jongere heeft een eigen, unieke persoonlijkheid, unieke talenten en kwaliteiten. 
• Iedere jongere heeft het recht zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen.
• Talentontwikkeling is maatwerk: we kijken naar de persoon om inzicht te krijgen in diens ontwikkeling en om  
 vervolgstappen te bepalen. 
• De belangstelling van een jongere is leidend voor het aanbod op locatie (en niet andersom).  
 Activiteiten sluiten nauw aan bij de persoonlijke leef- en belevingswereld. 
• Een veilige omgeving en een relatie, gebaseerd op vertrouwen, zijn het fundament voor persoonlijke  
 ontwikkeling. 
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Bij PIW Groep krijgen jongeren de mogelijkheden en de ruimte om zich te ontwikkelen. Dit vergt geduld en  
doorzettingsvermogen van beide partijen, maar hiermee leggen we een stevige basis voor een gezonde dosis 
zelfvertrouwen. Het is aan ons om een omgeving te creëren waarin talenten tot bloei komen; een omgeving die 
enerzijds veiligheid biedt en die anderzijds prikkelt en uitdaagt tot het verleggen van grenzen. Maar ook een  
omgeving waarin eventuele achterstanden of stoornissen in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd,  
waarbij we door snel en adequaat schakelen frustratie, onzekerheid en een verdere achterstand kunnen 
voorkomen. 

7. CLIËNTONDERSTEUNING: IN DE EIGEN KRACHT VAN JE LEVEN
Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met kleinere of grotere problemen. Veel hulp- en zorgvragen kunnen 
burgers, al dan niet met de hulp van vrienden, familie of buren, zelf oplossen. Soms lukt dat niet en is inzet van 
professionals noodzakelijk. We bieden die cliëntondersteuning in de vorm van informatie en advies, activiteiten 
gericht op (weer) meedoen, begeleiding bij het aanvraag- en toekenningsproces (WMO en Jeugdhulp) en  
ondersteuning van kwetsbare burgers zodat deze zich zelfstandig kunnen manifesteren.
 
Uitgangspunt is dan dat er duurzame oplossingen ontstaan als de mogelijkheden en krachten vanuit de cliënt en 
zijn netwerk worden benut. Waarbij de eigen regie van de cliënt centraal staat. De cliënt en zijn omgeving worden 
(gezien als) de deskundigen als het gaat om het leven van de cliënt. De professional sluit aan bij het sociale  
kapitaal van de cliënt en faciliteert dat de cliënt samen met zijn sociaal netwerk zelf besluiten neemt, plannen 
maakt en de voortgang en uitvoering daarvan bewaakt.  De cliëntondersteuner versterkt informele en formele 
netwerken: activeren, coördineren en toerusten van netwerken, het zichtbaar, aanspreekbaar en aanwezig 
zijn (presentie) in de wijk of dorp, voor burgers en professionals en het leggen van verbindingen, zodat de  
toegankelijkheid van algemene en voorliggende voorzieningen, die nodig zijn voor de cliënt en zijn/haar netwerk, 
wordt vergroot vanuit de gedachte: informeel waar mogelijk, professioneel waar noodzakelijk.



21



22

6.  NETWERKKNOOPPUNTEN
Sociaal Werk verbindt een breed scala aan disciplines: onderwijs, welzijn, wonen, werk, gezondheid, sport, zorg 
en veiligheid. Meer dan ooit tevoren werkt PIW Groep samen met andere professionele, vrijwilligersorganisaties 
en (andere) burgerinitiatieven en zoeken we actief naar nieuwe samenwerkingspartners. Schoenmaker blijf bij je 
leest is het credo: maatschappelijke partners hebben elk hun eigen expertise. Om de kracht van het netwerk in 
volle omvang te benutten, blijven we uit een onnodige concurrentiesfeer, slaan we de handen ineen, leiden we 
cliënten door naar partners als ze daar beter geholpen kunnen worden en bouwen we bruggen. 

De plekken – fysiek of virtueel – waar we burgers, vrijwilligers(organisaties) en professionals met elkaar  
verbinden, noemen we netwerkknooppunten. De rollen die PIW Groep binnen deze netwerkknooppunten vervult, 
kunnen verschillen.

Sociale patrouille Zorg

Arbeid

Onderwijs

Wonen - Leefbaarheid

Sport

Gezondheid

Recreatie - Ontmoeting

Buurtmakelaar

 Supporting

Leefstijlinterventies

Talentontwikkeling

Educatief partnerschap

Cliëntondersteuning
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1. HUIZEN OM TE BUURTEN
‘Huizen om te buurten’ zijn bij uitstek een plek van en voor mensen. Een plek waar feest wordt gevierd, maar 
ook waar men steun zoekt; een plek om te schuilen voor eenzaamheid en een plek om nieuwe contacten op 
te doen; een plek waar een potje biljart wordt gespeeld en een biertje wordt gedronken, maar waar ook wordt  
gepraat over verdriet of pijn; een plek waar rangen en standen geen rol spelen. ‘Huizen om te buurten’ zijn plekken 
waar laagdrempelige ontmoetingen plaatsvinden, waar recreatie en educatie samenkomen, waar mensen met een  
beperking tot bloei komen en gewoon mee kunnen doen in de maatschappij en waar mantelzorgers even tot rust 
komen. En juist vanwege dit veelzijdige karakter, zijn ‘Huizen om te buurten’ een plek bij uitstek waar signalen 
opgepikt kunnen worden, en waar – gevraagd en ongevraagd – adviezen worden gegeven. ‘Huizen om te buurten’ 
of wijksteunpunten worden de uitvalsbasis voor sociale zorgteams en buurtmakelaars. Zij helpen en stimuleren 
burgers – waar nodig – bij het nemen van initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Het beheer van de ‘Huizen om 
te buurten’ zelf, is vooral een verantwoordelijkheid van bewoners. Coördinatie van wijksteunpunten en ‘Huizen 
om te buurten’ is echter noodzakelijk. Daar zet PIW Groep op in. 

2.	 DOP-,	WIJK-	EN	BUURT(WERK)GROEPEN
Een van de belangrijkste voorwaarden voor een levendige wijk of buurt, is eigenaarschap van burgers. Als zij 
zich verantwoordelijk voelen voor wijk- of dorpsontwikkeling – als ze bereid zijn om hier tijd in te investeren en  
daarbij samen te werken met anderen – ontstaan mooie dingen. Dop-, wijk- en buurt(werk)groepen spelen hierin 
een centrale rol. Zij zijn de aanjager, moeten een ontwikkelvisie vertalen naar concrete projecten en initiatieven, 
bepalen de afstemming met organisaties die hieraan bijdragen en bewaken de voortgang. Ze vervullen een 
spilfunctie in het netwerk van zorg, welzijn, leefstijl, leefbaarheid en educatie. Geen makkelijke opgave! Daarom 
zorgt PIW Groep voor de juiste ondersteuning in de vorm van kennis, advies en tools. 
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3. SOCIAAL ZORGTEAM
Sociale zorgteams, gevormd door organisaties in de nulde-lijn, vormen de voordeur voor hulp en ondersteuning. 
Zij brengen vraag en aanbod bij elkaar en leiden (indien nodig) door naar organisaties in de eerste en tweede 
lijn. PIW Groep kan mede vorm en inhoud geven aan deze sociale zorgteams. Doordat onze sociale patrouille en 
buurtmakelaars weten wat er speelt, zijn we in staat om in een vroegtijdig stadium de verbinding te maken tussen 
‘wat er leeft’ en ‘wat er aangeboden wordt of moet worden’. 

SOCIAAL
WERK

Huizen
om te 

buurten

CJG

IKCSociaal
Zorgteam

Portaal
Dop/wijk

werk-
groepen
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4.	 DORPS-	OF	WIJKPORTAAL
Een dorps- of wijkportaal is een (digitaal) platform waar vraag en aanbod van zowel burgers als organisaties 
bij elkaar komen. Zo’n platform bevordert onderlinge contacten, de zelfredzaamheid van burgers en de sociale 
samenhang in een wijk of buurt. De gedachte achter een dorps- of wijkportaal is dat iedereen wel een keer  
ondersteuning kan gebruiken en dat iedereen een ander kan helpen. Een keer de boodschappen doen, de heg 
snoeien of voor de zieke buurvrouw meekoken, de computer installeren, die kapotte lamp repareren of gewoon 
een keer samen koffie drinken bijvoorbeeld. Een ander helpen hoeft lang niet altijd ingewikkeld te zijn, zeker niet 
als je weet dat een vraag aansluit bij persoonlijke interesses of competenties. Een wijk- of dorpsportaal gaat dus 
uit van het principe van zorgruil: eenvoudig, laagdrempelig en vrijwillig. Jij doet wat voor mij, ik doe wat voor jou. 
Maar een digitaal wijk- of buurtportaal is ook een plek waar organisaties als verenigingen, een gereedschaps- 
uitleendienst, een dienst als Welzohandig of de maaltijdservice hun diensten voor het voetlicht kunnen brengen. 
PIW Groep initieert, faciliteert en/of onderhoudt samen met anderen dergelijke portalen, vanuit een nulde-lijns 
gedachte. 
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5. IKC
Voorzieningen in het primair onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvangcentra vormen samen de kern van  
brede scholen en integrale kindcentra (IKC). Welzijnswerk, combinatiefuncties en CJG’s zijn aanpalende  
voorzieningen. Tezamen vormen ze een optimaal ‘concept’ voor IKC’s, waarbij ook aandacht is voor thema’s 
als bewegen en gezondheid. In onze opvatting zijn IKC’s de spil in de lokale jeugdagenda; de kern van de  
gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van jeugdbeleid. Samen met genoemde partijen geeft  
PIW Groep vorm aan IKC’s. 

6. CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de Westelijke Mijnstreek staat. Kenmerkend is de gezamenlijke  
verantwoordelijkheid van gemeenten en kernpartners, elk specialist binnen hun eigen vakgebied. Samen vormen 
ze een netwerkorganisatie die een generalistisch karakter heeft. Kortom: een brede dienstverlening door  
samenwerking in specialisaties. Het CJG in de Westelijke Mijnstreek stelt preventie en een gezamenlijke  
verantwoordelijkheid voor het opgroeien van kinderen centraal. Dit is essentieel voor een gezond  
opvoedingsklimaat. 

Het CJG functioneert als een spin in het web van eigen ketenpartners en externe partners. Gebiedsteams, 
bestaande uit medewerkers van ketenpartners, onderhouden korte lijnen en geven snel antwoord op  
opvoedingsvragen. Gebiedsteams dragen de verantwoordelijkheid voor ‘1 gezin, 1 regisseur, 1 plan’. PIW 
Groep (Partners in Welzijn) participeert in het CJG; OD-CJG (eveneens onderdeel van PIW Groep) faciliteert de  
samenwerking tussen ketenpartners in het CJG.  
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7. VAN DOELSTELLING NAAR RESULTAAT
Vanuit de drie programmalijnen ‘Versterken sociale basis’, ‘Versterken buurtkracht’ en ‘Versterken van ambulante 
nabijheid’ heeft PIW Groep haar diensten gestructureerd. Onze dienstverlening krijgt mede gestalte vanuit 
netwerk-knooppunten. Vanuit deze programmalijnen, diensten en netwerk-knooppunten pleegt PIW Groep  
sociale interventies: we ontwikkelen activiteiten en voeren deze uit. 

Sociaal Werkers van PIW Groep krijgen de ruimte om vanuit hun kennis en expertise invulling te geven aan deze  
activiteiten en interventies. Dit vraagt om eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid. Medewerkers onderbouwen 
hun aanpak op basis van feiten, ervaringen en onderzoek. Het is essentieel dat we zeggen wat we doen en doen 
wat we zeggen. 

De resultaten van onze activiteiten en interventies drukken we uit in termen van de toename van: 
• Zelfredzaamheid: de mate waarin burgers in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, weten waar ze hulp kunnen  
 vragen en dit ook daadwerkelijk doen. 
• Eigen kracht: de mate waarin burgers hun talenten en kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen. Met andere  
 woorden: de mate waarin burgers leren hoe ze zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor het krijgen en  
 benutten van kansen. 
• Participatie: de mate waarin burgers meedoen om de samenleving te verbeteren. 
• Zorgen voor elkaar: de mate waarin burgers zich inzetten voor een ander en de sociale omgeving  
 (bijvoorbeeld door zich in te zetten als mantelzorger of vrijwilliger). 
• Leefbaarheid en veiligheid: de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften van  
 burgers. Sociale samenhang (cultureel en economisch) en veiligheid zijn daarbij de belangrijkste dimensies. 
• Een gezonde leefstijl: de mate waarin burgers zich bewust zijn van het belang van een gezonde levensstijl  
 (voldoende bewegen, gezonde voeding, rust en regelmaat, niet roken, beperkt alcoholgebruik, vermijden  
 van drugs, geen onveilige seks) en hier ook naar handelen. 

Deze resultatenindicatoren spelen een belangrijke rol bij de evaluatie en rapportage, bij toezicht op de uitvoering 
en bij controle en communicatie aan/door derden, waaronder lokaal bestuur en stakeholders. We laten zien wat 
we gedaan hebben; welke resultaten we hebben geboekt. Dat is tellen en vertellen. Want zoals  Albert Einstein 
het ooit formuleerde: “Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.” 
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We tonen effecten aan; brengen de maatschappelijke impact van onze activiteiten in kaart. Niet alleen in cijfers, 
maar ook aan de hand van ervaringen van cliënten of deelnemers. We gaan inzichtelijk maken hoe de klant het 
effect van de activiteit of dienstverlening die je hem of haar biedt, ervaart. Daarbij realiseren we ons terdege 
dat het primaire effect is niet groter dan het door de burger (klant, deelnemer, betrokkene) ervaren effect.  
En groter moeten we het ook wellicht niet (willen) maken. Dat sluit aan bij de derde wet van Noah:  
“Wie een leven redt, redt een hele wereld.”

We zijn ervan overtuigd dat het aantonen van aanwijsbare sociale effecten hoort bij een transparante,  
inzichtgevende en betrouwbare maatschappelijke partner die PIW Groep wil zijn: we zeggen wat we doen,  
we doen wat we zeggen, we laten zien wat we gedaan hebben en we tonen aan dat het effect heeft.

programmalijnen 
en diensten

activiteiten en 
interventies

effect

resultaten
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8. TOT SLOT
Decentralisaties, meer verantwoordelijkheid voor 
burgers, eigenaarschap, zelf- en samenredzaamheid 
en aandacht voor preventie: samen vormen ze de  
kantelingsagenda. PIW Groep is ervan overtuigd dat 
een probleemvoorkomende en –oplossende aanpak 
essentieel is voor de kanteling van de verzorgingsstaat 
naar een participatiesamenleving. Maar deze kanteling 
gaat niet vanzelf. 

Natuurlijk kunnen veel burgers echt wat meer  
betekenen voor een ander en voor zichzelf. Maar 
zonder professionele ondersteuning, zonder de 
spreekwoordelijke ‘helpende hand’, zal deze transitie 
nauwelijks of in ieder geval niet snel genoeg van de 
grond komen. We zien Sociaal Werk als de drijvende 
kracht – de motor – achter het vergroten van de  
zelfredzaamheid van burgers. Sociaal Werk verbindt en 
bouwt bruggen. 

Daarom vragen we ruimte en steun voor onze  
professionals; ruimte en steun om nieuwe vormen van 
Sociaal Werk te ontwikkelen en neer te zetten; ruimte 
om randvoorwaarden te creëren voor coöperatie en 
co-creatie in netwerkknooppunten; ruimte om samen 
met burgers op lokaal niveau invulling te geven aan 
het begrip participatie. 

Kortom: samen met burgers, vrijwilligers(organisaties), 
verenigingen en professionals; 
samen sterker in de kern. 
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