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Organisatiejaarplan 2019 
 
 

Actuele Beschrijving  

 
Algemeen  
 

 
2018 is een goed jaar geweest voor de organisatie. Bijna alle doelen die gesteld zijn in het 
tweejaren plan zijn behaald of liggen op koers.  
De gebiedsteams zijn gestart en sluiten goed aan bij de ontwikkelingen, niet alleen binnen 
Amsterdam maar ook in andere Gemeenten. Tegelijkertijd is het nu gemakkelijker om de 
koers van het Gemeentebeleid en vooral die van stadsdelen te beïnvloeden. 
Een nieuw Beleidsplan Dagbesteding is gereed en zal verder ontwikkeld worden in 2019, 
waarbij de aansluiting bij de gebiedsteams een belangrijk doel is. 
De Juridische fusie is 1 januari 2019 gereed en de nieuwe missie en visie een paar 
maanden later, waarna onderzocht wordt of verder moeten gaan met een nieuwe naam en 
huisstijl. 
Het bedrijfsbureau is op weg om goed aan te sluiten bij deze ontwikkelingen en zal dit in 
2019 blijven doen. 
Tot slot is het goed te vermelden dat we begin 2019 overgaan op één CAO (Sociaal 
Werk). 
 
Het blijft een uitdaging om in de sterk veranderende wereld om ons heen positie te kiezen. 
Gemeenten gaan steeds meer over op aanbestedingen en ingewikkelde inkoopprocedure 
wat het noodzakelijk maakt om externe expertise in te huren, maar de middelen hiertoe 
zijn niet onbeperkt. 
Daarnaast verlangen veel Gemeenten en stadsdelen een toenemende samenwerking met 
andere organisaties, wat het speelveld soms onoverzichtelijk maakt. Allianties, 
Samenwerkingsverbanden, Coalities en Combinaties van verschillende organisaties zijn 
aan de orde van de dag en vragen veel tijd van onze medewerkers. De uitkomsten van 
samenwerkingsonderhandelingen zijn vaak ongewis en conflicteren in enkele gevallen met 
het organisatiebelang. 
 
Niet alleen veranderd er veel om ons heen: de snelheid waarmee dit gebeurd neemt toe. 
Meerjarenplannen en zelfs jaarplannen worden daarom vaak ingehaald door de tijd, 
waardoor gestelde doelen plots niet meer relevant zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de 
transitie van BW bedden naar ambulante begeleiding. Het aantal woningen met ambulante 
cliënten is enorm uitgebreid, maar we mogen van de gemeente nog geen BW plaatsen 
afbouwen in verband met wachtlijsten. 
Om hier beter mee om te gaan zijn we gestart met een nieuwe methode waarmee 
projecten of ideeën voor projecten beter gemanaged kunnen worden. 
Verder zijn we aan het onderzoeken of de jaarplan/begrotingscyclus niet op een andere 
manier moet worden ingericht, rekening houdend met de snelle veranderingen om ons 
heen. 
 
 
 
 
 

 

Evaluatie 2018 
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Doel 1 Een nieuwe Missie en Visie is opgesteld 
 

 
Dit doel is nog niet gerealiseerd. Wel is een organisatiebreed projectteam geïnstalleerd die 
met begeleiding van een extern bureau in juni 2019 met een nieuwe Missie en Visie moet 
komen. Alle cliënten en medewerkers worden hier bij betrokken. 
De juridische fusie is inmiddels een feit. 
 

 
Doel 2  De procedure voor Wijkgericht Werken is beschreven en afgestemd op de 
 Wijkallianties en andere decentrale ontwikkelingen. 
 

 
1 oktober zijn de gebiedsteams gestart en sluiten in grote lijnen aan op de ontwikkelingen 
bij de wijkallianties van Amsterdam. Een verder verfijning van de werkzaamheden binnen 
ieder gebied is ook begonnen in oktober 2018 en zal voor ieder gebied anders zijn. De 
gebiedscoordinatoren zijn aangesteld en zullen hier voornamelijk mee bezig zijn, naast het 
aansluiten van de werkzaamheden van de verschillende disciplines.  
Verder zijn de inhoudelijk coördinatoren gestart 
  

 
Doel 3  Participatie van cliënten en medewerkers is ingebed in de gehele organisatie 
 

 
Een projectteam is gestart bestaande uit cliënten en medewerkers om tot een voorstel te 
komen de cliëntenparticipatie te implementeren in de hele organisatie. Dit zal in het eerste 
kwartaal besproken worden in het MT.  
Dit jaar zijn verscheidenen proefprojecten gedraaid om al ideeën op te doen die in het 
voorstel verwerkt zullen worden. 
 

 
Doel 4 Het bedrijfsbureau sluit aan op de ontwikkelingen binnen het primaire proces. 
 

 
Op bijna alle terreinen is overgegaan op één systeem, zodat de harmonisatie van de 
administraties bijna een feit is. Verder zijn alle inspanningen nu gericht op het aansluiten 
van de organisatie op het gebiedsgericht werken. Dit doel loopt door in 2019 en is eigenlijk 
nooit klaar. 
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Doel 1: Innovatie 

 
Huidige situatie 

• De fusie en gewijzigde sociaal maatschappelijke uitgangspunten voor onze zorg en 
diensten vraagt om vernieuwing en nieuw elan. 

• Nieuwe ontwikkelingen zoals ‘Housing first’, Wijkgericht werken en AKAD vragen 
om vernieuwing en niet om voortbouwen op reeds gebaande paden; 

• Per 1 oktober 2018 is gebiedsgericht werken gestart met gebiedsteams en een 
bijpassend leidinggevend kader. De inhoudelijke en kwalitatieve ontwikkeling van 
gebiedsgericht werken volgt. 

• In 2018 is een visie/missie-traject gestart en is projectmethode ‘De 
Projectenfabriek’ omarmd. Hier gaat ook een vernieuwende impuls van uit. 

• De werkgroep innovatie heeft een wedstrijd voor innovatieve ideeën uitgeschreven. 
De één à twee beste ideeën worden gehonoreerd. Waarvoor een budget 
beschikbaar is. 

 
Gewenste situatie 

• In 2019 heeft de organisatie meer ruimte voor autonome vernieuwing en innovatie 
gerealiseerd op zowel organisatie- als teamniveau. Teams en individuele 
medewerkers kunnen ruimte krijgen voor ontwikkeling van en experimenteren met 
vernieuwende ideeën. 

• De organisatie biedt concreet ruimte voor ‘leren’. Door experiment en 
onderzoekende geest te stimuleren en te faciliteren, ook met middelen zoals tijd en 
geld. En door in het kader van vernieuwing fouten en mislukkingen toe te staan. 

• De één à twee gehonoreerde innovatieve ideeën van de wedstrijd zijn uiterlijk op 
31-12-2019 gerealiseerd. 

 

Omschrijving 
 

De strategische en tactische kaders (Top down) worden op de 
werkvloer vertaald naar een nieuwe en passende praktijk. Goede 
ideeën en praktijken worden daarbij organisatiebreed omarmd 
(Bottom up) 
 
Naast praktisch faciliteren gaat het vooral om een cultureel 
ontwikkelingsproces, met als doel dat (ruimte voor) vernieuwing ten 
diepste in onze vezels gaat zitten. 

Actie 
 

• Het proces van het visie/missie-traject heeft mede als doel 
om de gewenste culturele ontwikkeling naar een lerende 
organisatie in te zetten.  

• De één à twee gehonoreerde idee\én uit de wedstrijd 
worden als project uitgevoerd. (Conform “de 
projectenfabriek = ‘twee vliegen in één klap’) 

• Regiomanagers vragen aan de teams hoe er meer ruimte 
voor leren en vernieuwing kan worden gerealiseerd. En 
vertalen dit binnen het MT naar concrete acties en 
afspraken. 

• Ruimte binnen het interne scholings- en ontwikkelingsbeleid 
wordt optimaal aangewend voor vernieuwing en ‘lerende 
organisatie’.  P&O ontwikkelt daartoe acties en voorstellen. 

Wie 
 

• Directie 

• Regiomanagers 

• P&O 

Wanneer 
 

Doorlopend 2019. Voor 28 februari worden concrete acties 
geformuleerd, die op 31-12-2019 zijn gerealiseerd. 
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Risico  
 

Als er Bottom up onvoldoende ruimte voor vernieuwing en leren 
ontstaat (cultuuromslag en praktisch), worden gewenste 
ontwikkeling en vernieuwing niet of onvoldoende gerealiseerd. Wat 
schadelijk kan zijn voor de concurrentiepositie en omzetgroei. 

 

 

 
Doel 2: Groei 

 
Huidige situatie 

 

• Het bestuur heeft de directie een stevige groeiambitie opgelegd, realisatie van 36% 
omzetgroei binnen 3 jaar (31 december 2021); 

• Hoewel na de fusie al enige omzetgroei is gerealiseerd, is voor de groeiambitie een 
krachtige en meer expliciete focus op groei nodig. 

 
 

 
Gewenste situatie 

Omzet is met € 2,65 miljoen toegenomen op 31-12-2019 (van € 22 milj. Naar € 24,65 milj.) 
 
Te realiseren met: 

• Verwerving van nieuwe opdrachten in onze kerngebieden en vastgestelde regio’s 
(Haarlem, Amsterdam, Utrecht e.o.); 

• Meer autonome omzet in de bestaande operatie;  

• Verzilveren van kennisdeling. 
 

 

Omschrijving 
 

Elke geleding binnen de organisatie kan aan omzetgroei bijdragen. 
Vanuit ieders perspectief worden kansen benoemd. Realistische 
kansen worden verkend en benut. 

Actie 
 

• Meedingen met voor ons interessante aanbestedingen. 

• Binnen en buiten Amsterdam bekendheid van de 
organisatie vergroten, leidend tot uitbreiding van 
kernactiviteiten. 

• Ontwikkeling van nieuwe kernactiviteiten, verwant aan en 
passend bij bestaande kernactiviteiten; 

• Verkennen van interessante en realistische opportunity’s 
buiten de geografische grenzen van onze vastgestelde 
regio’s. 

• Aangaan van passende allianties of wellicht overnames. 
 

Wie 
 

Directie 
Regiomanagers 
Projectleider werkgebieden buiten Amsterdam 
Hoofd Bedrijfsbureau 
Hoofd P&O 

Wanneer 
 

Gerealiseerd op 31 December 2019 

Risico  
 

Groei is een goed streven en versterkt onze positie. We moeten 
echter wel oppassen dat de groei niet wegvalt tegen krimp op 
andere producten 
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Doel 3: Wijkgericht werken / uitstroom 

 
Huidige situatie 

• Op 1 oktober 2018 zijn gebiedsgericht werken gestart; 

• Volksbond Streetcornerwork neemt deel aan 3 wijkallianties: Nieuw-west, Centrum 
en Zuidoost; 

• Gemeentebeleid gericht op snellere, betere uitstroom, met optimale (ambulante) 
ondersteuning in de eigen (sociale) woonomgeving. Belangrijke principe: AKAD 

 

 
Gewenste situatie 

• Binnen gebiedsteams is een goede en praktische praktijk van gebiedsgericht 
werken ontstaan. 

• Binnen de wijkallianties is de positie van de organisatie versterkt en andersom is 
door ons bijgedragen aan de versterking van de wijkallianties en wijkgericht 
werken; 

• Binnen Amsterdam onderscheidt Volksbond Streetcornerwork zich op positieve 
wijze met wijkgericht werken en AKAD. 

• Afgesproken doorstroom is succesvol gerealiseerd. 
 

 

Omschrijving 
 

Gebiedsgericht werken wordt methodisch- en op inhoudsniveau 
projectmatig uitgewerkt. Het kennisniveau op het gebied van 
wijkgericht werken en AKAD wordt doelgericht en systematisch 
versterkt. Doorstroom-targets worden vastgesteld en planmatig 
uitgewerkt. 

Actie 
 

• Regiomanagers stimuleren teams om ideeën 
(projectenfabriek) te ontwikkelen voor de invulling van 
methode en praktijk van gebiedsgericht werken; 

• Regiomanagers ontwikkelen in samenspraak met P&O een 
programma voor versterking van het kennisniveau AKAD en 
Wijkgericht Werken; 

• Er wordt voldoende capaciteit en middelen vrijgemaakt voor 
deelname aan de wijkallianties. Met name gericht op 
kennisdeling en ontwikkeling. 

• Uitstroomtargets worden vastgesteld en met plannen 
onderbouwd. 

Wie 
 

• Directie 

• Regiomanagers 

• P&O 

Wanneer 
 

• Diverse plannen, ideeën, targets gereed voor 28 februari 
2019; 

• Gerealiseerd op 31 december 2019. 

Risico  
 

Er ligt veel nadruk op (kennis) ontwikkeling. Als die niet voldoende 
concreet wordt gemaakt (scope, doelwaarde, middelen) komt er 
niets of onvoldoende tot stand. 
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Doel 4: Investeren in medewerkers 

 
Huidige situatie 

 
Actuele organisatiekenmerken (behoefte) versus arbeidsmarkt (aanbod): 
Organisatiekenmerken: 

• Jonge fusieorganisatie; 

• Vervlechting dienstverlening tot één samenhangend aanbod met meerwaarde t.o.v. 
‘de markt’; 

• Ontwikkeling gebiedsteams; 

• Kanteling naar zelfstandig wonen; 

• Overheidstrends: wijkgericht & AKAD. 
 
Arbeidsmarktkenmerken: 

• Een krimpende arbeidsmarkt; 
Met een toenemende noodzaak om je als organisatie positief te onderscheiden als 
aantrekkelijke werkgever. 
 

 
Gewenste situatie 

 
Volksbond Streetcornerwork wordt in de stedelijke arbeidsmarkt herkend en gewaardeerd 
als aantrekkelijke werkgever: 

• Herkenbaar en positief gewaardeerd; 

• Makkelijk vindbaar & bereikbaar (sterke arbeidsmarkt communicatie); 

• Met concrete aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, o.a.: 
o Een positieve, optimistische werkomgeving; 
o Met ruimte voor innovatie en initiatief; 
o Een bovengemiddeld en ook evenwichtig beloningsbeleid; 
o Uitstekende ontwikkelmogelijkheden, gericht op zowel de interne behoefte 

als extern gerichte loopbaanmogelijkheden van medewerkers; 
o Onder andere vertaald naar een uitstekend intern trainings- & 

vormingsprogramma en kwaliteitsregistratie van medewerkers. 

• Alsmede inzet van 
o Stagiaires op kwalitatief hoogstaande stageplaatsen (stagebeleid); 
o Minimaal 5% ervaringsdeskundigen op 31/12/2019 (peildatum 1/1/2019) 

 

 

Omschrijving 
 

Regiomanagers vertalen gewenste situatie naar concrete 
acties/projecten in nauwe afstemming met afdeling P&O. 

Actie 
 

• Vertaling naar acties en projecten; 

• Met een duidelijke prioritering, realistisch en haalbaar. 

Wie 
 

• Directie 

• Regiomanagers 

• Hoofd P&O 

Wanneer 
 

• Plannen gereed op 31-1-2019 

• Plannen gerealiseerd op 31-12-2019 (doorloop over geheel 
2019) 

Risico  
 

Indien onduidelijk of niet geprioriteerd risico op slechte of geen 
output. Met als gevolg ongewenste negatieve effecten voor de in- 
en externe arbeidsmarkt. 
Voorgestelde maatregel: 

• Bewuste keuze voor een duidelijke prioritering; 
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• Kort cyclisch plannen; 

• Bij voorkeur in de lijn en anders projectmatig 
 

 
 

 
Doel 5: De inrichting van het wonen 

 
Huidige situatie 

Actuele sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en uitgangspunten: 

• Toenemende extramuralisering en afbouw van bedden (norm gemeente 
Amsterdam -/- 20%) 

• Verzwaring doelgroep  24-uurs voorziening op alle leefgebieden (o.a. ernstiger 
verslavings- en psychiatrische problematiek); 

• Toenemende doorstroom van intra- naar extramuraal (o.a. herstartstudio’s en 
omslagwoningen), met een navenant toenemende behoefte aan (meer 
intensieve)ambulante ondersteuning/begeleiding; 

• Gemeentelijk beleidsuitgangspunt ‘Wonen eerst’; 
Toenemende vraag naar gespecialiseerde begeleiding en huisvesting ‘Top 600 jongeren’ 

 
Gewenste situatie 

In de loop van 2019: 

• Realiseren van een geactualiseerd en passend woonbeleid; 

• Starten van daarbij passende acties en praktijken; 
 
Teneinde dat er eind 2019 een vernieuwde/innovatieve woonpraktijk is:  

• die onmiskenbaar en concreet voorziet in de sociaal maatschappelijke behoefte; en  
waarmee wij ons op een zichtbare en positieve manier onderscheiden in ‘de markt’ 

 

Omschrijving 
 

 Begin juli is een projectleider wonen aangesteld met twee 
algemene opdrachten: 

• Ontwikkeling vernieuwend woonbeleid 

• Realisatie afbouw 20% intramurale plaatsen (bedden). 
 
Enkele voorwaarden voor het beleid: 

• Betrekking van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen in de 
opvang- en woonconcepten; 

• Duidelijke focus op versterken zelfstandigheid en zelfregie 
van cliënten/bewoners in de eigen directe en sociale  
(woon-) omgeving; 

Stimuleren van en ruimte geven aan vernieuwing en innovatie. 

Actie 
 

• Algemene opdracht projectleider uitwerken naar een 
concreet plan met heldere scope en doelwaarde; 

• Aanstellen staffunctionarissen: 
o Ervaringsdeskundigheid(ED) 
o Vrijwilligersinzet 

 (Beschrijven functie, fte-omvang en opdracht); 
Herijken functie en inzet ambulante ondersteuning, passend 
bij het woonbeleid. (Project?) 

Wie 
 

• Directie 

• Regiomanager West Nieuw-west 
Projectleider wonen 

Wanneer 
 

• Uitwerking opdracht projectleider: gereed 30 november 
2018; 
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• Nieuw woonbeleid: gereed 1 juli 2019 
Ontwikkeling en start daarbij passende acties en praktijken: 
vanaf 1 juli 2017; 

Risico  
 

Een onvoldoende uitgewerkte opdracht voor de projectleider (van 
algemene opdracht naar meer specifieke opdracht met heldere 
uitgangspunten, doelwaarde en scope), draagt het risico in zich dat 
beleid en afbouw onvoldoende concreet, duidelijk of wenselijk 
worden. 

 

 


