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ONDERWERP
Raadsinformatie over de borging van de werkwijze uit het project "Aan de buurt" 

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding
Bij de evaluatie van het project "Aan de buurt", waarin is onderzocht wat een goede manier is om 
eenzaamheid te voorkomen bij kwetsbare ouderen van 75 jaar en ouder en op welke wijze kan 
worden voorkomen dat zij een beroep moeten doen op formele zorg- en/of hulpverlening, is 
aangegeven, dat we deze werkwijze structureel willen toepassen in onze gemeente. U bent hierov er 
geïnformeerd middels de Raadsinformatiebrief (RIB) van 4 oktober 2017.
In die brief hebben wij over het vervolg geconcludeerd dat het belangrijk is dat er speciale aandacht 
blijft bestaan voor inwoners van 75 jaar en ouder. Door bij deze mensen binnen te komen en (de 
beleving van) hun situatie vast te leggen kan worden vastgesteld of ze ondersteuning nodig hebben, 
nu of in de nabije toekomst. Door voor deze ondersteuning (een netwerk van) vrijwilligers in te zetten 
ontstaat er in de straat of buurt een groep van op elkaar betrokken inwoners.
Uit “Aan de buurt” is de noodzaak gebleken van deze aandacht en is een goede manier tot stand 
gekomen om er aan te werken. Het is niet meer nodig een nieuw project te starten, uitgevoerd door 
een zorgverlener om deze conclusie te onderbouwen.
Het gaat er nu om de best mogelijke manier te vinden, waarop deze werkzaamheden structureel 
uitgevoerd kunnen gaan worden. Dicht bij Porthos en bij het voorliggend veld lijkt qua doelgroep de 
beste plek.”
Hierbij wordt u geïnformeerd over de manier waarop wij de werkwijze structureel gaan positioneren.

Positionering
Uitgangspunt is derhalve een functie met een positie in het voorliggend veld, dicht bij de gemeente en 
in de buurt van Porthos. Door deel te zijn van het netwerk voorliggend veld kan snel worden 
geschakeld indien aandacht, ondersteuning of hulp nodig zijn. In dit netwerk is er o.a. kennis over in 
te zetten vrijwilligers per buurt. De functionaris is dan ook thuis in de wijken, wordt daar gekend en 
erkend en werkt daar samen met andere welzijnswerkers, vrijwilligers en professionals.
We hebben verschillende organisaties beoordeeld m.b.t. werkgeverschap, zoals gemeente, 
Vrijwilligerspunt, zorgaanbieders, MWW, Porthos, Manteling en stichting ROAT.

Besluit
Na zorgvuldige afwegingen van informatie en argumenten hebben wij besloten voor deze 
werkzaamheden m.i.v. 1-3-2018 structureel subsidie te verlenen aan stichting ROAT tot een bedrag 
van € 104.000 per jaar. 
Opbouwwerkers hebben hun werkterrein in de wijk en zijn vast onderdeel van het voorliggend veld en 
de gebiedsteams. Zij hebben veel kennis van de buurten en zijn er per definitie op gericht om mensen 
te vinden, te binden en in hun kracht te zetten. Een functionaris op Hbo-niveau met de achtergrond 
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van opbouwwerker met de specifieke taak als aandachtsfunctionaris 75 en ouder heeft de 
competenties voor het doorvragen en beschikt reeds over een netwerk voor de inzet van vrijwilligers. 
Door de functie in te bedden in het team van welzijnswerkers wordt informatie gemakkelijk gedeeld en 
kunnen oplossingen gemakkelijk gevonden worden.
De financiële middelen zijn reeds geraamd binnen het product Sociaal Cultureel Werk. De resultaten 
van de werkzaamheden worden 2 maal per jaar besproken met stichting ROAT.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




