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Historie van BSR

Stichting Bureau Sociaal Raadslieden is opgericht in 1979. Statutair was de 

doelstelling het informeren, adviseren, doorverwijzen en bemiddelen op maat-

schappelijk, cultureel en recreatief gebied. Daarnaast had BSR als doel het 

signaleren van gebreken. 

BSR nu

Door de jaren heen hebben de werkzaamheden op cultureel en recreatief 

gebied aan waarde verloren, waardoor de belangrijkste doelstelling de sociaal 

juridische dienstverlening is geworden. BSR is een onafhankelijke wegwijzer in 

de ingewikkelde wereld van wetten, regelingen, formulieren en (overheid)in-

stellingen voor alle inwoners van Veldhoven. De dienstverlening is persoonlijk, 

vertrouwelijk en kosteloos.

2.  Wat is BSR
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Het vorige beleidsplan had betrekking op de periode 2012 - 2015. Het jaar 

2016 wordt als overgangsjaar gezien. In dit nieuwe beleidsplan 2017 - 2019 

wordt beschreven op welke wijze Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) thans is 

ingericht, wordt het vorige beleidsplan geëvalueerd en worden nieuwe doel-

stellingen geformuleerd.



Het sociaal raadsliedenwerk

Het beantwoorden van vragen over wet- en regelgeving. Het 
adviseren en informeren over regelingen en voorzieningen 
en zo nodig doorverwijzen naar andere organisaties.
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Het budgetcoachproject

BSR biedt samen met Cordaad Welzijn ondersteuning aan 
mensen met (dreigende) financiële problemen. 

Belastingvragen en belastingaangiftes

Het bieden van hulp bij het invullen van de aangifte inkom-
stenbelasting en het beantwoorden van vragen over belas-
tingzaken inclusief toeslagen (huur- en zorgtoeslag, kinder-
opvangtoeslag en kindgebonden budget).Tevens is BSR 
Toeslagen Service Punt van de Belastingdienst Toeslagen.

Hulp bij verantwoording aan kantonrechter

Vertegenwoordigers van bewoners van Severinus in Veldho-
ven (zoals bewindvoerders en mentoren) kunnen voor de 
jaarlijkse verantwoording die zij moeten afleggen aan de 
kantonrechter hulp krijgen. 

De formulierenhulp

Het bieden van uitleg en ondersteuning bij het invullen van 
formulieren en het schrijven van brieven.

Het klapperproject

Het bieden van hulp bij het opzetten en ordenen van de 
thuisadministratie



Op dit moment zijn de medewerkers nog langere tijd verbonden. De landelijke 

tendens is echter dat de vrijwilliger zich in tegenstelling tot voorheen, niet 

meer voor langere tijd wil vastleggen en er sprake is van een toenemende 

individualisering van de samenleving. Doordat bij de huidige wetgeving 

mensen met een WW-uitkering, ook oudere werkzoekenden, beschikbaar 

moeten blijven voor de arbeidsmarkt

en ouderen in het algemeen langer

moeten doorwerken, zal het steeds

moeilijker worden om geschikte kan-

didaten met voldoende kennis en

ervaring te vinden, die als vrijwilliger

aan de slag zouden kunnen gaan. De

aanwas van nieuwe vrijwilligers zal

daardoor afnemen. Derhalve zal moge-

lijk een grotere wervingsinspanning

nodig zijn, nog afgezien van de toe-

nemende vraag naar nieuwe vrijwilligers als gevolg van nieuwe activiteiten.

Doordat BSR een kleine organisatie is kunnen medewerkers adequaat worden 

ingelicht over de snel en veel veranderende nieuwe regelgeving. De wijze 

waarop deze kennis eigen wordt gemaakt is een continue punt van aandacht. 

Coördinator

Tot het 2de kwartaal van 2016 had BSR maar één betaalde kracht. Gewerkt 

werd met één parttime coördinator. Dat was te weinig, zowel qua werkbelas-

ting als qua kwetsbaarheid. De coördinator was te zwaar en te divers belast. 

Immers, naast de interne leiding en coördinatie wordt van de coördinator in 

toenemende mate verlangd dat extern wordt deelgenomen aan meerdere net-

werken hetgeen veel tijd en aandacht vraagt. Noodgedwongen moesten er 

steeds weer veel overuren worden gemaakt. Daarnaast bestond het gevaar 

van uitval. Voor een langdurige situatie van afwezigheid bestond geen goede 

oplossing.

Doordat de gemeente Veldhoven overtuigd was van de meerwaarde van BSR 

en zich bewust was geworden van de penibele situatie, het continuïteitsrisico 

en de toenemende complexiteit van de vraagstelling is er inmiddels door een 

aanvullende subsidie de mogelijkheid gecreëerd voor een tweede coördinator. 

Onlangs is een tweede parttime coördinator aangesteld.

Financieel 

BSR bespaart veel kosten doordat gewerkt wordt met vrijwilligers. Aangezien 

de organisatie  statutair haar werkzaamheden gratis verricht kunnen er geen 

inkomsten van enige betekenis worden gegenereerd en is daarom voor het 

werk volledig afhankelijk van subsidie van de gemeente Veldhoven. Het werk 

wordt door de gemeente Veldhoven zeer gewaardeerd en is van significant  

belang voor de “Vitale Samenleving”. Hierbij dient ook in ogenschouw geno-

men te worden dat BSR een substantieel bedrag bespaart voor de gemeente 

doordat werk dat elders door betaalde werknemers gebeurt, bij BSR door vrij-

willigers wordt verricht. 

Met het oog op de continuïteit is de gemeente voorts bereidwillig geweest om 

extra financiële zekerheid te bieden aan de organisatie, waardoor de financiën 

niet langer een punt van zorg zijn, maar mede gelet op de driejaarlijkse subsidie-

afspraken, wel punt van aandacht blijven.

De organisatie krijgt voor het uitvoeren van haar werkzaamheden financiële 

middelen van de gemeente Veldhoven. De ons ter beschikking staande gelden 

worden in bewaring gegeven op rekeningen van banken die vallen onder het 

Depositogarantiestelsel. 

ANBI

Stichting Bureau Sociaal Raadslieden is door de Belastingdienst aangewezen 

als ANBI oftewel een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN 005475016). 

Deze aanwijzing geeft enkele belastingvoordelen bij schenken of erven. Deze 

status zorgt ook voor eisen die gesteld worden aan het financiële beleid. 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Thans is het bestuur juist voltallig met 

een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene leden. Statutair 

is sprake van een bestuursperiode van drie jaar, eenmalig te verlengen met 

een periode van nog eens drie jaar. 

Overige medewerkers

De organisatie wordt verder ondersteund door juristen en notarissen voor de 

meer specialistische juridische dienstverlening, een medewerker die de finan-

ciële administratie verzorgt en een financieel adviseur met een vast spreek-

uur. Allen verlenen hun diensten onbezoldigd.  

Huisvesting

Eind 2013 is de verhuizing een feit geworden en is BSR inmiddels ingeburgerd 

in het pand van De Parasol aan de Sterrenlaan 15. Ook cliënten weten BSR 

goed te vinden. In overleg met De Parasol zijn inmiddels drie vaste ruimtes 

betrokken en aangepast aan de eisen die BSR als voorwaarden stelt om haar 

werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren op het gebied van functio-

naliteit en privacy. Risico is wel dat aan het voortbestaan van de Parasol  ook 

onze huisvesting is gekoppeld. 

PR/website

Na de verhuizing naar de huidige locatie heeft PR, waaronder

de website, veel aandacht gekregen. Zo zijn onder andere

het logo en de huisstijl aangepast en is sinds begin 2016

een geheel nieuwe website in de lucht. Tevens verschijnt

er sinds september 2015 tweewekelijks een

artikel in het Veldhovens Weekblad over BSR. 

Positie basisstructuur

Veranderingen in het sociale domein (participatiewet, jeugdhulp en uitbreiding 

WMO) hebben de gemeente genoodzaakt tot een andere aanpak op het gebied 

van cliëntondersteuning. In het door de gemeente geïntroduceerde model 

voor toegang tot deze cliëntondersteuning heeft de organisatie zich in 2015 

geprofileerd in de basisstructuur.

Medewerkers

BSR kan zijn functie alleen vervullen op de wijze en op het niveau waarop het 

al jaren gebeurt door de inzet van zeer betrokken en capabele medewerkers, 

allen vrijwilligers. Hierdoor neemt de organisatie binnen Veldhoven een aparte 

positie in tussen de grotere professionele organisaties.

Punt van aandacht en zorg is steeds de continuïteit van de bezetting met des-

kundige vrijwilligers. Het werven en behouden van deskundige medewerkers 

zal in de komende jaren onder grotere druk komen te staan. Daarnaast zal 

meer tijd, geld en aandacht moeten worden besteed aan de opleiding en ont-

wikkeling van de medewerkers, zeker gezien de toenemende complexiteit van 

de vraagstelling.
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Onze visie

BSR heeft als kernwaarden: een gratis dienstverlening die laagdrempelig, 

anoniem, onbevooroordeeld, onafhankelijk en toegankelijk is voor alle inwo-

ners van Veldhoven. De organisatie staat bekend om haar betrouwbaarheid en 

deskundigheid.  

Onze missie

Wet- en regelgeving blijkt steeds complexer en wordt steeds vaker 

digitaal beschikbaar gesteld. Veel burgers lopen vast omdat informa-

tie en procedures te ingewikkeld zijn. BSR is een vrijwilligersorgani-

satie die zich in haar werk vooral richt op informatie en advies aan en 

ondersteuning van kwetsbare inwoners van Veldhoven en doet dat 

door hen te helpen bij het zoeken en vinden van hun recht en door 

het bevorderen van hun zelfredzaamheid. 

De organisatie voert hiermee taken uit die passen binnen het 

gemeentelijk beleid en vervult daarmee in goede samenwerking en 

afstemming met de gemeente Veldhoven en collega-instellingen een 

belangrijke maatschappelijke functie.

Naast deze eisen, waaraan BSR 

uiteraard voldoet, is de organisatie 

ook verplicht een aantal gegevens 

op zijn website te publiceren, zoals 

het beleidsplan en het jaarverslag. 

Dit wordt echter niet alleen gedaan 

omdat het één van de eisen is 

maar ook omdat de organisatie 

volledig transparant wil zijn.



Op dit moment zijn de medewerkers nog langere tijd verbonden. De landelijke 

tendens is echter dat de vrijwilliger zich in tegenstelling tot voorheen, niet 

meer voor langere tijd wil vastleggen en er sprake is van een toenemende 

individualisering van de samenleving. Doordat bij de huidige wetgeving 

mensen met een WW-uitkering, ook oudere werkzoekenden, beschikbaar 
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Doordat BSR een kleine organisatie is kunnen medewerkers adequaat worden 
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Tot het 2de kwartaal van 2016 had BSR maar één betaalde kracht. Gewerkt 

werd met één parttime coördinator. Dat was te weinig, zowel qua werkbelas-

ting als qua kwetsbaarheid. De coördinator was te zwaar en te divers belast. 

Immers, naast de interne leiding en coördinatie wordt van de coördinator in 

toenemende mate verlangd dat extern wordt deelgenomen aan meerdere net-

werken hetgeen veel tijd en aandacht vraagt. Noodgedwongen moesten er 
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van uitval. Voor een langdurige situatie van afwezigheid bestond geen goede 
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en zich bewust was geworden van de penibele situatie, het continuïteitsrisico 

en de toenemende complexiteit van de vraagstelling is er inmiddels door een 

aanvullende subsidie de mogelijkheid gecreëerd voor een tweede coördinator. 

Onlangs is een tweede parttime coördinator aangesteld.

Financieel 

BSR bespaart veel kosten doordat gewerkt wordt met vrijwilligers. Aangezien 

de organisatie  statutair haar werkzaamheden gratis verricht kunnen er geen 

inkomsten van enige betekenis worden gegenereerd en is daarom voor het 

werk volledig afhankelijk van subsidie van de gemeente Veldhoven. Het werk 

wordt door de gemeente Veldhoven zeer gewaardeerd en is van significant  
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men te worden dat BSR een substantieel bedrag bespaart voor de gemeente 

doordat werk dat elders door betaalde werknemers gebeurt, bij BSR door vrij-

willigers wordt verricht. 

Met het oog op de continuïteit is de gemeente voorts bereidwillig geweest om 
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niet langer een punt van zorg zijn, maar mede gelet op de driejaarlijkse subsidie-

afspraken, wel punt van aandacht blijven.
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Deze aanwijzing geeft enkele belastingvoordelen bij schenken of erven. Deze 

status zorgt ook voor eisen die gesteld worden aan het financiële beleid. 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Thans is het bestuur juist voltallig met 

een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene leden. Statutair 

is sprake van een bestuursperiode van drie jaar, eenmalig te verlengen met 

een periode van nog eens drie jaar. 

Overige medewerkers

De organisatie wordt verder ondersteund door juristen en notarissen voor de 

meer specialistische juridische dienstverlening, een medewerker die de finan-

ciële administratie verzorgt en een financieel adviseur met een vast spreek-

uur. Allen verlenen hun diensten onbezoldigd.  

Huisvesting

Eind 2013 is de verhuizing een feit geworden en is BSR inmiddels ingeburgerd 

in het pand van De Parasol aan de Sterrenlaan 15. Ook cliënten weten BSR 

goed te vinden. In overleg met De Parasol zijn inmiddels drie vaste ruimtes 

betrokken en aangepast aan de eisen die BSR als voorwaarden stelt om haar 

werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren op het gebied van functio-

naliteit en privacy. Risico is wel dat aan het voortbestaan van de Parasol  ook 

onze huisvesting is gekoppeld. 

PR/website

Na de verhuizing naar de huidige locatie heeft PR, waaronder

de website, veel aandacht gekregen. Zo zijn onder andere

het logo en de huisstijl aangepast en is sinds begin 2016

een geheel nieuwe website in de lucht. Tevens verschijnt

er sinds september 2015 tweewekelijks een

artikel in het Veldhovens Weekblad over BSR. 

Positie basisstructuur

Veranderingen in het sociale domein (participatiewet, jeugdhulp en uitbreiding 

WMO) hebben de gemeente genoodzaakt tot een andere aanpak op het gebied 

van cliëntondersteuning. In het door de gemeente geïntroduceerde model 

voor toegang tot deze cliëntondersteuning heeft de organisatie zich in 2015 

geprofileerd in de basisstructuur.
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Medewerkers

BSR kan zijn functie alleen vervullen op de wijze en op het niveau waarop het 

al jaren gebeurt door de inzet van zeer betrokken en capabele medewerkers, 

allen vrijwilligers. Hierdoor neemt de organisatie binnen Veldhoven een aparte 

positie in tussen de grotere professionele organisaties.

Punt van aandacht en zorg is steeds de continuïteit van de bezetting met des-

kundige vrijwilligers. Het werven en behouden van deskundige medewerkers 

zal in de komende jaren onder grotere druk komen te staan. Daarnaast zal 

meer tijd, geld en aandacht moeten worden besteed aan de opleiding en ont-

wikkeling van de medewerkers, zeker gezien de toenemende complexiteit van 

de vraagstelling.

Organisatie 

Medezeggenschapsraad

Vrijwillige
financiële

administratie

Accountant Externe partners

Gemeente

Externe partners

Bestuur

Accountmanager

Budgetcoach i.s.m.
Cordaad

Coördinatie

Sociaal raadslieden
Klapperproject

Belastingaangiftes
Formulierenhulp

Assistentie
bewindvoering

Severinus Notarisspreekuur

Juristenspreekuur

Financieel spreekuur

Naast deze eisen, waaraan BSR 

uiteraard voldoet, is de organisatie 

ook verplicht een aantal gegevens 

op zijn website te publiceren, zoals 

het beleidsplan en het jaarverslag. 

Dit wordt echter niet alleen gedaan 

omdat het één van de eisen is 

maar ook omdat de organisatie 

volledig transparant wil zijn.
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en zich bewust was geworden van de penibele situatie, het continuïteitsrisico 

en de toenemende complexiteit van de vraagstelling is er inmiddels door een 

aanvullende subsidie de mogelijkheid gecreëerd voor een tweede coördinator. 
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wordt door de gemeente Veldhoven zeer gewaardeerd en is van significant  

belang voor de “Vitale Samenleving”. Hierbij dient ook in ogenschouw geno-

men te worden dat BSR een substantieel bedrag bespaart voor de gemeente 

doordat werk dat elders door betaalde werknemers gebeurt, bij BSR door vrij-

willigers wordt verricht. 

Met het oog op de continuïteit is de gemeente voorts bereidwillig geweest om 

extra financiële zekerheid te bieden aan de organisatie, waardoor de financiën 

niet langer een punt van zorg zijn, maar mede gelet op de driejaarlijkse subsidie-

afspraken, wel punt van aandacht blijven.

De organisatie krijgt voor het uitvoeren van haar werkzaamheden financiële 
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worden in bewaring gegeven op rekeningen van banken die vallen onder het 
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Stichting Bureau Sociaal Raadslieden is door de Belastingdienst aangewezen 

als ANBI oftewel een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN 005475016). 
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Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Thans is het bestuur juist voltallig met 

een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene leden. Statutair 

is sprake van een bestuursperiode van drie jaar, eenmalig te verlengen met 

een periode van nog eens drie jaar. 

Overige medewerkers

De organisatie wordt verder ondersteund door juristen en notarissen voor de 

meer specialistische juridische dienstverlening, een medewerker die de finan-

ciële administratie verzorgt en een financieel adviseur met een vast spreek-

uur. Allen verlenen hun diensten onbezoldigd.  

Huisvesting

Eind 2013 is de verhuizing een feit geworden en is BSR inmiddels ingeburgerd 

in het pand van De Parasol aan de Sterrenlaan 15. Ook cliënten weten BSR 

goed te vinden. In overleg met De Parasol zijn inmiddels drie vaste ruimtes 

betrokken en aangepast aan de eisen die BSR als voorwaarden stelt om haar 

werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren op het gebied van functio-

naliteit en privacy. Risico is wel dat aan het voortbestaan van de Parasol  ook 

onze huisvesting is gekoppeld. 

PR/website

Na de verhuizing naar de huidige locatie heeft PR, waaronder

de website, veel aandacht gekregen. Zo zijn onder andere

het logo en de huisstijl aangepast en is sinds begin 2016

een geheel nieuwe website in de lucht. Tevens verschijnt
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van cliëntondersteuning. In het door de gemeente geïntroduceerde model 
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Medewerkers

BSR kan zijn functie alleen vervullen op de wijze en op het niveau waarop het 

al jaren gebeurt door de inzet van zeer betrokken en capabele medewerkers, 

allen vrijwilligers. Hierdoor neemt de organisatie binnen Veldhoven een aparte 

positie in tussen de grotere professionele organisaties.

Punt van aandacht en zorg is steeds de continuïteit van de bezetting met des-

kundige vrijwilligers. Het werven en behouden van deskundige medewerkers 

zal in de komende jaren onder grotere druk komen te staan. Daarnaast zal 

meer tijd, geld en aandacht moeten worden besteed aan de opleiding en ont-

wikkeling van de medewerkers, zeker gezien de toenemende complexiteit van 

de vraagstelling.

Naast deze eisen, waaraan BSR 

uiteraard voldoet, is de organisatie 

ook verplicht een aantal gegevens 

op zijn website te publiceren, zoals 
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Dit wordt echter niet alleen gedaan 

omdat het één van de eisen is 

maar ook omdat de organisatie 

volledig transparant wil zijn.



Op dit moment zijn de medewerkers nog langere tijd verbonden. De landelijke 

tendens is echter dat de vrijwilliger zich in tegenstelling tot voorheen, niet 

meer voor langere tijd wil vastleggen en er sprake is van een toenemende 

individualisering van de samenleving. Doordat bij de huidige wetgeving 

mensen met een WW-uitkering, ook oudere werkzoekenden, beschikbaar 

moeten blijven voor de arbeidsmarkt

en ouderen in het algemeen langer

moeten doorwerken, zal het steeds

moeilijker worden om geschikte kan-

didaten met voldoende kennis en

ervaring te vinden, die als vrijwilliger

aan de slag zouden kunnen gaan. De

aanwas van nieuwe vrijwilligers zal

daardoor afnemen. Derhalve zal moge-

lijk een grotere wervingsinspanning

nodig zijn, nog afgezien van de toe-

nemende vraag naar nieuwe vrijwilligers als gevolg van nieuwe activiteiten.

Doordat BSR een kleine organisatie is kunnen medewerkers adequaat worden 

ingelicht over de snel en veel veranderende nieuwe regelgeving. De wijze 

waarop deze kennis eigen wordt gemaakt is een continue punt van aandacht. 

Coördinator

Tot het 2de kwartaal van 2016 had BSR maar één betaalde kracht. Gewerkt 

werd met één parttime coördinator. Dat was te weinig, zowel qua werkbelas-

ting als qua kwetsbaarheid. De coördinator was te zwaar en te divers belast. 

Immers, naast de interne leiding en coördinatie wordt van de coördinator in 

toenemende mate verlangd dat extern wordt deelgenomen aan meerdere net-

werken hetgeen veel tijd en aandacht vraagt. Noodgedwongen moesten er 

steeds weer veel overuren worden gemaakt. Daarnaast bestond het gevaar 

van uitval. Voor een langdurige situatie van afwezigheid bestond geen goede 

oplossing.

Doordat de gemeente Veldhoven overtuigd was van de meerwaarde van BSR 

en zich bewust was geworden van de penibele situatie, het continuïteitsrisico 

en de toenemende complexiteit van de vraagstelling is er inmiddels door een 

aanvullende subsidie de mogelijkheid gecreëerd voor een tweede coördinator. 

Onlangs is een tweede parttime coördinator aangesteld.

Financieel 

BSR bespaart veel kosten doordat gewerkt wordt met vrijwilligers. Aangezien 

de organisatie  statutair haar werkzaamheden gratis verricht kunnen er geen 

inkomsten van enige betekenis worden gegenereerd en is daarom voor het 

werk volledig afhankelijk van subsidie van de gemeente Veldhoven. Het werk 

wordt door de gemeente Veldhoven zeer gewaardeerd en is van significant  

belang voor de “Vitale Samenleving”. Hierbij dient ook in ogenschouw geno-

men te worden dat BSR een substantieel bedrag bespaart voor de gemeente 

doordat werk dat elders door betaalde werknemers gebeurt, bij BSR door vrij-

willigers wordt verricht. 

Met het oog op de continuïteit is de gemeente voorts bereidwillig geweest om 

extra financiële zekerheid te bieden aan de organisatie, waardoor de financiën 

niet langer een punt van zorg zijn, maar mede gelet op de driejaarlijkse subsidie-

afspraken, wel punt van aandacht blijven.

De organisatie krijgt voor het uitvoeren van haar werkzaamheden financiële 

middelen van de gemeente Veldhoven. De ons ter beschikking staande gelden 

worden in bewaring gegeven op rekeningen van banken die vallen onder het 

Depositogarantiestelsel. 

ANBI

Stichting Bureau Sociaal Raadslieden is door de Belastingdienst aangewezen 

als ANBI oftewel een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN 005475016). 

Deze aanwijzing geeft enkele belastingvoordelen bij schenken of erven. Deze 

status zorgt ook voor eisen die gesteld worden aan het financiële beleid. 
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Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Thans is het bestuur juist voltallig met 

een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene leden. Statutair 

is sprake van een bestuursperiode van drie jaar, eenmalig te verlengen met 

een periode van nog eens drie jaar. 

Overige medewerkers

De organisatie wordt verder ondersteund door juristen en notarissen voor de 

meer specialistische juridische dienstverlening, een medewerker die de finan-

ciële administratie verzorgt en een financieel adviseur met een vast spreek-

uur. Allen verlenen hun diensten onbezoldigd.  

Huisvesting

Eind 2013 is de verhuizing een feit geworden en is BSR inmiddels ingeburgerd 

in het pand van De Parasol aan de Sterrenlaan 15. Ook cliënten weten BSR 

goed te vinden. In overleg met De Parasol zijn inmiddels drie vaste ruimtes 

betrokken en aangepast aan de eisen die BSR als voorwaarden stelt om haar 

werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren op het gebied van functio-

naliteit en privacy. Risico is wel dat aan het voortbestaan van de Parasol  ook 

onze huisvesting is gekoppeld. 

PR/website

Na de verhuizing naar de huidige locatie heeft PR, waaronder

de website, veel aandacht gekregen. Zo zijn onder andere

het logo en de huisstijl aangepast en is sinds begin 2016

een geheel nieuwe website in de lucht. Tevens verschijnt

er sinds september 2015 tweewekelijks een

artikel in het Veldhovens Weekblad over BSR. 

Positie basisstructuur

Veranderingen in het sociale domein (participatiewet, jeugdhulp en uitbreiding 

WMO) hebben de gemeente genoodzaakt tot een andere aanpak op het gebied 

van cliëntondersteuning. In het door de gemeente geïntroduceerde model 

voor toegang tot deze cliëntondersteuning heeft de organisatie zich in 2015 

geprofileerd in de basisstructuur.

Medewerkers

BSR kan zijn functie alleen vervullen op de wijze en op het niveau waarop het 

al jaren gebeurt door de inzet van zeer betrokken en capabele medewerkers, 

allen vrijwilligers. Hierdoor neemt de organisatie binnen Veldhoven een aparte 

positie in tussen de grotere professionele organisaties.

Punt van aandacht en zorg is steeds de continuïteit van de bezetting met des-

kundige vrijwilligers. Het werven en behouden van deskundige medewerkers 

zal in de komende jaren onder grotere druk komen te staan. Daarnaast zal 

meer tijd, geld en aandacht moeten worden besteed aan de opleiding en ont-

wikkeling van de medewerkers, zeker gezien de toenemende complexiteit van 

de vraagstelling.

Naast deze eisen, waaraan BSR 

uiteraard voldoet, is de organisatie 
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Terugblik Beleidsplan 2012 - 2015

In het beleidsplan 2012 - 2015 was onder andere opgenomen dat de dienst-

verlening zou worden uitgebreid met een formulierenbrigade. Daarnaast werd 

er gesproken over taken die verricht zouden kunnen worden in het voortraject 

van schuldhulpverlening. Aan beide punten is de afgelopen jaren naar volle 

tevredenheid uitvoering gegeven. Inmiddels wordt reeds een aantal jaren hulp 

geboden bij het invullen van allerhande formulieren door de formulierenhulp. 

In samenwerking met Cordaad verzorgt BSR voorts het budgetcoachproject. 

Op deze wijze is de destijds aan de in het beleidsplan voorgenomen verder-

gaande samenwerking met partners in Veldhoven, letterlijk verder vorm gegeven. 

Door het bestuur en de medewerkers bleek de afgelopen beleidsperiode voor-

alsnog geen meerwaarde te worden gezien in het bezoeken van cliënten op 

verschillende locaties  in de wijken. In uitzonderingsgevallen worden cliënten 

thuis bezocht, in het bijzonder in het kader van de ondersteuning  bij het klap-

perproject en later ook bij het invullen van belastingaangiftes. In het kader 

van het budgetcoachproject worden de diensten aan cliënten in beginsel wel 

veelvuldig op hun huisadres verricht. In zoverre is in ieder geval, waar moge-

lijk, tegemoet gekomen aan de doelstelling van de organisatie om te onder-

zoeken of behoefte bestaat aan het werken op verschillende locaties en het 

bezoeken van cliënten op hun huisadres.

De afgelopen beleidsperiode is geconstateerd dat het verrichten van betaalde 

dienstverlening met als doel om de financiële kwetsbaarheid van de organisa-

tie te verkleinen, binnen de huidige visie en missie geen reële optie is. Wel is 

berekend wat de feitelijke geldelijke waarde is van de dienstverlening door de 

vrijwilligers van BSR aan inwoners van Veldhoven c.q. welke kosten de orga-

nisatie in de praktijk aan besparing voor de gemeente Veldhoven oplevert. 

Deze waarde en feitelijke besparing blijken aanzienlijk te zijn en dit wordt 

onderkend door de gemeente.

In het beleidsplan 2012 - 2015 was privacy een punt van aandacht ingeval 

van uitbreiding of verandering van het takenpakket van BSR. Gebleken is dat 

de uitbreiding van de werkzaamheden in de vorm van belastingaangifte, het 

klapperproject en het budgetcoachproject in zekere zin afbreuk heeft gedaan 

aan het uitgangspunt dat cliënten anoniem kunnen blijven. Doordat in het 

budgetcoachproject dossiers dienen te worden aangelegd en bij belastingaan-

gifte en klapperproject alle gegevens van cliënten bekend dienen te worden 

gemaakt aan de betreffende medewerker(s) en eventuele andere instanties, 

is hier geen sprake van anonieme dienstverlening. Echter, cliënten hebben 

hiervoor dan bewust gekozen door ondertekening van een verklaring, waar-

door deze wijze van dienstverlening in die zin gelegitimeerd is.  

Tot slot is in het vorige beleidsplan gesignaleerd dat een uitbreiding van het 

takenpakket van BSR mogelijk zou dienen te leiden tot een uitbreiding van de 

uren van de coördinator. In deze beleidsperiode is aangetoond dat, mede door 

deze uitbreiding, sprake is geworden van een onevenredig zware belasting 

van de coördinator, waardoor de kwetsbaarheid van de organisatie onaccep-

tabel is vergroot. Dit heeft ertoe geleid dat in deze beleidsperiode is besloten 

dat een tweede coördinator noodzakelijk is. Hieraan is in de praktijk inmiddels 

uitvoering gegeven doordat een tweede coördinator is aangesteld. 

Geconcludeerd kan worden dat aan een belangrijk deel van de doelstellingen 

in het beleidsplan 2012 - 2015 in positieve zin uitvoering en invulling is gegeven.
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wikkeling van de medewerkers, zeker gezien de toenemende complexiteit van 

de vraagstelling.

Naast deze eisen, waaraan BSR 

uiteraard voldoet, is de organisatie 

ook verplicht een aantal gegevens 

op zijn website te publiceren, zoals 

het beleidsplan en het jaarverslag. 

Dit wordt echter niet alleen gedaan 

omdat het één van de eisen is 

maar ook omdat de organisatie 

volledig transparant wil zijn.
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Terugblik Beleidsplan 2012 - 2015

In het beleidsplan 2012 - 2015 was onder andere opgenomen dat de dienst-

verlening zou worden uitgebreid met een formulierenbrigade. Daarnaast werd 

er gesproken over taken die verricht zouden kunnen worden in het voortraject 

van schuldhulpverlening. Aan beide punten is de afgelopen jaren naar volle 

tevredenheid uitvoering gegeven. Inmiddels wordt reeds een aantal jaren hulp 

geboden bij het invullen van allerhande formulieren door de formulierenhulp. 

In samenwerking met Cordaad verzorgt BSR voorts het budgetcoachproject. 

Op deze wijze is de destijds aan de in het beleidsplan voorgenomen verder-

gaande samenwerking met partners in Veldhoven, letterlijk verder vorm gegeven. 

Door het bestuur en de medewerkers bleek de afgelopen beleidsperiode voor-

alsnog geen meerwaarde te worden gezien in het bezoeken van cliënten op 

verschillende locaties  in de wijken. In uitzonderingsgevallen worden cliënten 

thuis bezocht, in het bijzonder in het kader van de ondersteuning  bij het klap-

perproject en later ook bij het invullen van belastingaangiftes. In het kader 

van het budgetcoachproject worden de diensten aan cliënten in beginsel wel 

veelvuldig op hun huisadres verricht. In zoverre is in ieder geval, waar moge-

lijk, tegemoet gekomen aan de doelstelling van de organisatie om te onder-

zoeken of behoefte bestaat aan het werken op verschillende locaties en het 

bezoeken van cliënten op hun huisadres.

De afgelopen beleidsperiode is geconstateerd dat het verrichten van betaalde 

dienstverlening met als doel om de financiële kwetsbaarheid van de organisa-

tie te verkleinen, binnen de huidige visie en missie geen reële optie is. Wel is 

berekend wat de feitelijke geldelijke waarde is van de dienstverlening door de 

vrijwilligers van BSR aan inwoners van Veldhoven c.q. welke kosten de orga-

nisatie in de praktijk aan besparing voor de gemeente Veldhoven oplevert. 

Deze waarde en feitelijke besparing blijken aanzienlijk te zijn en dit wordt 

onderkend door de gemeente.

In het beleidsplan 2012 - 2015 was privacy een punt van aandacht ingeval 

van uitbreiding of verandering van het takenpakket van BSR. Gebleken is dat 

de uitbreiding van de werkzaamheden in de vorm van belastingaangifte, het 

klapperproject en het budgetcoachproject in zekere zin afbreuk heeft gedaan 

aan het uitgangspunt dat cliënten anoniem kunnen blijven. Doordat in het 

budgetcoachproject dossiers dienen te worden aangelegd en bij belastingaan-

gifte en klapperproject alle gegevens van cliënten bekend dienen te worden 

gemaakt aan de betreffende medewerker(s) en eventuele andere instanties, 

is hier geen sprake van anonieme dienstverlening. Echter, cliënten hebben 

hiervoor dan bewust gekozen door ondertekening van een verklaring, waar-

door deze wijze van dienstverlening in die zin gelegitimeerd is.  

Tot slot is in het vorige beleidsplan gesignaleerd dat een uitbreiding van het 

takenpakket van BSR mogelijk zou dienen te leiden tot een uitbreiding van de 

uren van de coördinator. In deze beleidsperiode is aangetoond dat, mede door 

deze uitbreiding, sprake is geworden van een onevenredig zware belasting 

van de coördinator, waardoor de kwetsbaarheid van de organisatie onaccep-

tabel is vergroot. Dit heeft ertoe geleid dat in deze beleidsperiode is besloten 

dat een tweede coördinator noodzakelijk is. Hieraan is in de praktijk inmiddels 

uitvoering gegeven doordat een tweede coördinator is aangesteld. 

Geconcludeerd kan worden dat aan een belangrijk deel van de doelstellingen 

in het beleidsplan 2012 - 2015 in positieve zin uitvoering en invulling is gegeven.

BELEIDSPLANPERIODE 2012-2015
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TOT SLOTBij de samenstelling van dit bel eidsplan is rekening gehouden met de visie van 

het Landelijke Overleg Sociaal Raadsliedenwerk over profilering en positionering van 

het sociaal raadsliedenwerk in Nederland. Het Bureau Sociaal Raadslieden in 

Veldhoven is aangesloten bij deze landelijke org anisatie. 
Veldhoven, maart 2012

Bijlage1      Visie BSR
Bijlage 2     organisatie BSR

Bijlage 1

Medewerkers en bestuur van BSR  werken vanuit gezamenlijk vastgestelde principes DESKUNDIG ADVIES: op sociaal, juridisch en maatschappelijk 

gebied. Signaleren van onvolkomenheden in wet- en regelgeving en 

voorzieningen.
BETROUWBAAR: Bureau Sociaal Raadslieden is een betrouwbare 

partner  in het netwerk van organisaties. TOEGANKELIJK: Laagdrempelig, klantgericht en gewaarborgde 

privacy, rechtstreeks toegankel ijkONAFHANKELIJK ADVIES:  door vrijwilligersALERT: Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en afstemming van 

werkgebied en kennis daarop.                                                                                 2002

BELEIDSPLANPERIODE 2012-2015
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INFORMATISERING EN AUTOMATISERING

 De snelheid waarmee de informatisering en automatisering zich op de dag van 

vandaag ontwikkelen maakt dat in de komende beleidsperiode digitale 

informatieverstrekking een aandachtspunt is voor BSR. De ontwikkeling van een 

digitaal loket is een van de mogelijkheden. Dit kan alleen samen met andere 

partners in Veldhoven opgezet worden.

 De voorzieningen die nodig zijn om digitale diensten te kunnen verlenen worden 

door deskundige vrijwillige medewerkers op peil gehouden en aangepast aan 

nieuwe eisen / ontwikkelingen (documentatie, a utomatisering, pr). Het up-to-date 

houden van hardware en software is een belangrijk onderdeel. Steeds meer 

informatie wordt alleen digitaal verstrekt. Dat stelt niet alleen hogere eisen aan 

computerapparatuur, maar ook aan het op peil houden van de deskundigheid van 

medewerkers van BSR.
 Inwoners ondersteunen om zich te  bekwamen in het zelf invullen van digitale 

formulieren is een optie waarbij samengewerkt kan worden met seniorenweb.

PUBLIC RELATIONS EN PUBLICITEIT

Aan de ene kant zal een duidelijke profilering van de werkzaamheden van BSR ertoe 

bijdragen dat meer burgers de weg naar BSR weten te vinden. Maar aan de andere 

kant zal BSR meer herkenbaar in de wijken zelf aanwezig zijn. Inwoners moeten 

bekend raken met deze nieuwe werkwijze en wat BSR voor hen kan betekenen.

Enkele voorbeelden zijn de spreekuren in de wijk, themagerichte stukjes in de lokale 

krant, het verzorgen van presentaties voor bepaalde doelgroepen. 

BELEIDSPLANPERIODE 2012-2015
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Bijlage 2

ORGANISATIE BSR

                                           Bestuur

                                              Coördinatie

Op afspraak:-Klapperproject-Belasting

Juristenspreekuur

Notarisspreekuur

gemeente

Vrijwillige financiële
administratie

gemeentebestuur

Accountant

Externe partners

Externe partners

Open spreekuurTeams Sociaal raadslieden

Medezeggenschapsraad
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intensievere samenwerking met beroepskrachten komt.  Bij het maken van 

nieuwe plannen zal worden  nagegaan hoe een mix v an vrijwilligers en 

beroepskrachten kan werken en hoe de vrijwilligers worden geschoold .
 Vanuit het participatieplein kan BSR gevraagd worden om een werkplek te 

creëren voor een vrijwilliger om werkervaring op te doen of oriëntatie.

Daarmee dient zich een nieuw soort vrijwilliger aan die aangepaste 

ondersteuning vraagt. BSR onderzoekt mogelijkheden op dit gebied.
De volgende onderdelen zijn van belang voor het vrijwilligersbeleid bij BSR:

 Een relevante opleiding op HBO - dan wel een gelijkwaardig niveau ,

verkregen door (bij-)scholing en / of ervaring is voorwaarde
 Wederzijdse rechten en plichten zijn omschreven in de vrijwilligers -

overeenkomst (oa de verzekering, vergoeding van onkosten en functioneren 

medewerkers-raad) Er is een positief werkklimaat, zorgvuldig ARBO-beleid met oog voor veilige 

omstandigheden en professionele coaching door de coördinator.

 De deskundigheid van de medewerkers wordt op peil houden door scholing 

en training

CoördinatorDe maatschappelijke dienstverlening van BSR wordt gecoördineerd door een 

parttime beroepskracht. De functie van de coördinator bij BSR bestaat uit interne en 

externe taken. 

De taken van de coördinator als enige beroepskracht bij BSR zijn veelomvattend en 

essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van de werkzaamheden van het bureau.

Dit vraagt om inzicht in de verschillende competenties die nodig zijn mbt de 

werkzaamheden en goed anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Maar 

even belangrijk is dat de coördinator er voor zorgt dat er steeds voldoend e

kwalitatieve medewerkers aanwezig zijn om de geplande taken uit te voeren.
Een ander deel van de werkzaamheden van de coördinator bestaat uit participeren in 

de verschillende maatschappelijke netwerken in Veldhoven. Goede afstemming met 

samenwerkingspartners is noodzakelijk om de juiste ondersteuning te bieden aan 

inwoners van Veldhoven.
Uitbreiding van takenpakket zal mogelijk moeten leiden tot uitbreiding van uren voor 

coördinatie.

BELEIDSPLANPERIODE 2012-2015
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                        BELEID (VRIJWILLIGE) MEDEWERKERS   2012 - 2015
De kwaliteit van de organisatie en van het sociaal raadsliedenwerk wordt in 

belangrijke mate bepaald door de professionaliteit en de betrokkenheid van de 

vrijwillige medewerkers. Een ding is duidelijk: zonder betrokken vrijwilligers is er geen 

Bureau Sociaal Raadslieden en dus geen laagdrempelige sociaal juridische 

ondersteuning van kwetsbare burgers in Veldhoven . Een belangrijk uitgangspunt van beleid is dus om de maatschappelijke 

betrokkenheid van de vrijwilligers van B SR in stand te houden. Vrijwilligers doen

dit werk om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Tegelijkertijd is 

het ook ontmoeten, afspraken nakomen en verantwoordelijkheid nemen.

Zo draagt BSR bij aan het door de gemeenteraad geformuleerde uitgangspunt 

van maatschappelijke participatie en verantwoording dragen voor elkaar in onze 

samenleving.
 De werkwijze bij BSR met vooral vrijwilligers sluit aan bij de visie op 

gemeenschapsvorming in de Kadernota Maatschappelijke Participatie. De 

vrijwilligers versterken door hun inzet de kwaliteit van de lokale samenleving. 

Vrijwilligers spannen zich in om andere inwoners in Veldhoven te helpen om de 

regie over hun eigen leven op zich te nemen.   De coördinatie en  begeleiding van vrijwilligers bij BSR is gebaseerd op het 

creëren van een gezamenlijk draagvlak. Op vrijwillige basis worden taken 

verdeeld, werkzaamheden uitgevoerd, vind t er overleg plaats, neemt men deel 

aan deskundigheidstraining en wordt op de eerste plaats veel tijd besteed aan 

goede dienstverlening aan de cliënten. Dit vraagt een grote betrokkenheid, 

motivatie en deskundigheid van een wisselende groep vrijwilligers .
 De vrijwilligers bij BSR voeren hun werkzaamheden voor kwetsbare inwoners in 

onze samenleving uit vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid. Dit werk kan 

volgens het bestuur niet gedaan worden zonder commitment van de 

gemeenteraad in de vorm van zorgen voor de juiste randvoorwaarden zoals 

subsidie en goede huisvesting. 
 De dynamiek van een vrijwilligers -organisatie vraagt om een prudente 

benadering en respect voor de vrijwilliger. Een te strakke zakelijke benadering 

kan veel stuk maken. Ook het opknippen van een team vrijwilligers of sterk 

veranderen van werkinhoud is risico (afhaken van vrijwilligers).  Door maatschappelijke ontwikkelingen verandert het type vr ijwilliger bij BSR. 

 Er  is een trend dat vrijwilligers een kortere periode betrokken zijn bij BSR 

door bv  een overbrugging tussen twee banen.  Het vraagt een blijvende 

inspanning om het aantal vrijwilligers en hun kwaliteit op peil te houden. 

 Het is nog niet duidelijk of nieuwe taken ,zoals met betrekking tot
schuldhulpverlening, met vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden of dat er een 
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BELEID DIENSTVERLENING 2012-2015

Behouden wat nodig is en goed werkt, maar daarnaast ook aansluiten bij 

nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
De combinatie van oud en nieuw beleid is uitgewerkt in onderstaande beleids -

voornemens en concreter uitgewerkt in een werkplan (deel III) Deskundig, betrouwbaar, onafhankelijk, toegankelijk en alert zijn nog steeds 

actuele belangrijke principes.
 Actualiseren van de dienstverlening door aan te sluiten bij maatschappelijke

ontwikkelingen en de vraag van cliënten.Naast  de huidige vormen van dienstverlening, wordt het takenpakket uitgebreid 

met o.a de coördinatie van de formulierenbrigade en zijn er gesprekken over 

taken in het voortraject van de schuldhulpverlening.  Samenwerking met partners in Veldhoven om de kwaliteit en de continuïteit van 

de dienstverlening aan Veldhovense burgers verder te verbeteren en te zorgen 

voor optimaal bereik van de doelgroep .Samenwerking kan ook bijdragen aan versterken en borgen van de kwaliteit van 

de geboden diensten van BSR in de Veldhovense samenleving, een gezonde 

financiële situatie en toegankelijke huisvesting.  In het kader van de ontwikkeling van woonservice -zones onderzoekt BSR of het 

mogelijk is om potentiële cliënten van dienst zijn op verschillende locaties in de 

wijken. In sommige situaties kan een huisbezoek afgesproken worden. Voor 

uitgebreide dienstverlening zal een centrale locatie nodig bl ijven. Hierbij wordt 

opgemerkt dat het voor de cliënt van het grootste belang is om persoonlijk 

contact te hebben. 
 Naast laagdrempelige gratis dienstverlening binnen de beleidsopdracht van de 

gemeente, onderzoekt BSR of een combinatie mogelijk is met betaalde 

dienstverlening (bv informatie en ondersteuning voor werknemers uit andere 

Europese landen), om zo financieel minder kwetsbaar te zijn. Een nieuw takenpakket heeft gevolgen voor de werkwijze. Uitbreiding van taken 

en verdergaande samenwerking zou om aanpassing van principes kunnen

vragen (bv. “anonimiteit”). Ook het privacybeleid zal dan opnieuw geformuleerd 

moeten worden. 
 Ondanks het aanpakken van de gevolgen van de bezuinigingen, de wijziging van 

het subsidiestelsel en het uitblijven van definitieve huisvesting, zetten bestuur en 

medewerkers onverminderd een koers uit die zich vooral richt op de 

maatschappelijke doelstelling: inzetten voor dienstverlening aan de burgers van 

Veldhoven.

BELEIDSPLANPERIODE 2012-2015

6

DEEL I I  : BELEID 2012 -2015

Het Bureau Sociaal Raadslieden blijft zich onverminderd inzetten voor 

dienstverlening aan de burgers van Veldhoven en in het bijzonder voor sociaal 

juridische ondersteuning van kwetsbare burgers, die minder zelfredzaam zijn. 

Het voortbestaan van BSR is geen doel op zich,  maar is een middel om de eigen 

kracht van mensen in Veldhoven te versterken .
In de komende beleidsperiode zal het huidige dienstenpakket aangepast worden aan 

nieuwe inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij BSR aansluit bij de 

ambities die omschreven staan in de Kadernota Maatschappelijke Participatie. 

BSR is een van de partners die samen met burgers, gemeente en andere 

instellingen inspanningen levert om de eigen kracht van mensen  in Veldhoven te 

versterken vanuit het principe “Iedereen telt mee, iedereen doet mee en iedereen 

draagt bij”

Twee andere citaten uit de Kadernota Maatschappelijke Participatie, die aansluiten 

bij de werkwijze van BSR
De inspanning van alle betrokkenen (gemeente, burgers, verenigingen en organisaties in 

Veldhoven) moeten gericht zijn op het versterken van de kracht van mensen, op zo’n manier 

dat zij regie kunnen nemen over hun eigen leven en anderen daarbij kunnen helpen.
‘V-scenario’ In Veldhoven willen we Verantwoordelijkheid delen, we Verbinden wat er al is en gaan uit van 

Vertrouwen in elkaar. Vrijwilligers maken het verschil.
De Veldhovense samenleving heeft met BSR een troef in handen om ondersteuning 

van kwetsbare burgers op een zeer laagdrempelige manier en conform nieuwe 

wetgeving te regelen. 
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WERKWIJZEBSR is een zelfstandige stichting met een bestuur. De dienstverlening van het 

sociaal raadsliedenwerk wordt uitgevoerd door deskundige vrijwilligers ,die worden 

ondersteund door een parttime beroepskracht als coördinator.
De medewerkers besteden veel tijd aan het zich verdiepen in de problemen van de

cliënten, (persoonlijk contact), aan het zelf bij blijven op het vakgebied, aan het 

kritisch volgen van wet- en regelgeving van de overheid en het signaleren van 

knelpunten daarin. 
Bij BSR blijven cliënten anoniem en er worden geen dossiers aangelegd. Hierdoor 

zijn er grenzen aan de intensiteit van d e dienstverlening. Maar de tijd die aan de 

cliënt wordt besteed is niet begrensd, hetgeen de kwaliteit van de dienstverlening ten 

goede kan komen.
BSR werkt samen met collega-instellingen zoals het algemeen maatschapp elijk werk 

Dommelregio/Lumens, ouderenorganisatie SWOVE, Stimulans en de gemeente 

Veldhoven (ondermeer met de afdeling WIZ en het loket WWZ). Bescheidenheid, eenvoud en betrouwbaarheid zijn kernbegrippen van de kwaliteit 

van de geboden dienstverlening van BSR .

DIENSTVERLENINGDrie werkvelden:
 een informatie- en adviesfunctie op gebied van wet- en regelgeving
 cliëntondersteuning in de vorm van sociaal juridische dienstverlening
 het signaleren van knelpunten zowel t.a.v. beleid als uitvoering, zoveel mogelijk 

in samenwerking met andere partners die signaleren
Dienstverlening en activiteiten:
Informatieverstrekking en advisering tijdens open spreekuren
 informatieverstrekking, advisering en fungeren als klankbord
 hulp bij het invullen van formulieren en het schrijven van brieven

 hulp bij het opstellen van bezwaarschriften
 verwijzing en bemiddeling
Verdergaande dienstverlening  invullen belastingaangifte op afspraak (hier geldt een inkomensgrens)

 hulp bij het ordenen van administratie op afspraak(klapperproject)
Afzonderlijk open notarisspreekuurAfzonderlijk open juristenspreekuur

BELEIDSPLAN
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DEEL  I :   DOELSTELLING/WERKWIJZE    BUREAU SOCIAAL RAADSLIEDEN

DOELSTELLING

Bij de ontwikkelingen op het gebied van (sociale) wetgeving en de veranderende rol 

van de gemeente gaat de wetgever er van uit dat burgers zelfstandig zijn en goed in 

staat om zichzelf toegang tot informatie te ver schaffen en daarmee ook toegang tot 

hun rechten. Veel nieuwe wet - en regelgeving ( denk ondermeer aan de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning ) is gestoeld op deze aanname. Ook de wijze 

waarop informatie over deze wet - en regelgeving beschikbaar wordt gemaak t, stelt 

andere, hogere eisen aan de burger; een computer en kennis van Internet zijn vaak 

onontbeerlijk. 

Er wordt door de gemeente ook steeds meer verantwoordelijkheid gelegd bij de 

burgers zelf. In Veldhoven is dit vastgelegd in de Kadernota Maatschappe lijke 

Participatie met als belangrijk uitgangspunt “Iedereen telt mee, iedereen doet mee en 

iedereen draagt bij”. Deze denkwijze stelt flinke eisen aan individuele burgers.

Individualisering, mondigheid en participeren van de burger worden als een 

vanzelfsprekendheid beschouwd. Maar de realiteit is anders .
Enerzijds zijn er mensen die zelfredzaam zijn. Maar er zijn ook veel kwetsbare 

mensen die niet over de benodigde basiskenn is of -vaardigheden beschikken om zelf 

op zoek te gaan naar informatie of simpelw eg niet geholpen kunnen worden met een 

enkelvoudige verwijzing of een folder. Dat zijn de mensen die door de mazen van 

ons maatschappelijk vangnet dreigen te vallen als er geen speciale hulp wordt 

geboden. 

Alle inwoners van Veldhoven kunnen met vragen om informatie en 
advies op het gebied van wet- en regelgeving bij Bureau Sociaal 
Raadslieden terecht. Maar het accent ligt op hulpverlening aan 
kwetsbare burgers. BSR biedt kosteloos professionele sociaaljuridische 

dienstverlening aan deze kwetsbare burgers. Dat zijn vooral mensen met 

weinig opleiding, laag inkomen en minder zelfredzaamheid.
Bij BSR tellen mensen mee en worden ze geholpen om mee te doen.
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INLEIDING

In het kader van de vaststelling van een nieuw “Beleidsplan 20 12-2015” is binnen 

Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) nagedacht over onze positie binnen de 

Veldhovense samenleving en welke ambities er zijn voor de komende jaren.

1. Passen de huidige uitgangspunten en doelstelling nog binnen actuele 

maatschappelijke ontwikkelingen?

2. Sluit het huidige pakket aan dienstverlening nog aan en welke nieuwe 

activiteiten kunnen en willen we oppakken?

De eerste conclusie is dat Bureau Sociaal Raadslieden nog steeds een belangrijke 

maatschappelijke functie heeft door zich als vrijwilligersorganisatie vooral te richten 

op ondersteuning van kwetsbare mensen in Veldhoven door hen te helpen in het 

vinden van hun recht.

Op de tweede plaats blijkt dat de ambities van Bureau Sociaal Raadslieden 

aansluiten bij de Kadernota Maatschappelijke Participatie van de gemeente 

Veldhoven. BSR is een van de partners die samen met burgers, gemeente en 

andere instellingen inspanningen levert om de eigen kracht van mensen in 

Veldhoven te versterken.

De derde conclusie is dat deze maatschappelijke dienstverlening alleen kan bestaan 

door de inzet van zeer betrokken vrijwilligers .

In deel I staan de doelstelling en de global e werkwijze van BSR

In deel II worden de twee belangrijkste beleidsaspecten van BSR uitgewerkt:

• De maatschappelijke dienstverlening
• De positie van de vrijwilligers en coördinator

In deel III  is het werkplan opgenomen met de beleidsonderdelen die in de ko mende 

beleidsperiode uitgewerkt worden. 
• Het activiteitenpakket mbt dienstverlening
• Activiteiten gericht op verbeteren van de interne organisatie 

“Iedereen telt mee, iedereen doet mee en iedereen draagt bij”
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Terugblik Beleidsplan 2012 - 2015

In het beleidsplan 2012 - 2015 was onder andere opgenomen dat de dienst-

verlening zou worden uitgebreid met een formulierenbrigade. Daarnaast werd 

er gesproken over taken die verricht zouden kunnen worden in het voortraject 

van schuldhulpverlening. Aan beide punten is de afgelopen jaren naar volle 

tevredenheid uitvoering gegeven. Inmiddels wordt reeds een aantal jaren hulp 

geboden bij het invullen van allerhande formulieren door de formulierenhulp. 

In samenwerking met Cordaad verzorgt BSR voorts het budgetcoachproject. 

Op deze wijze is de destijds aan de in het beleidsplan voorgenomen verder-

gaande samenwerking met partners in Veldhoven, letterlijk verder vorm gegeven. 

Door het bestuur en de medewerkers bleek de afgelopen beleidsperiode voor-

alsnog geen meerwaarde te worden gezien in het bezoeken van cliënten op 

verschillende locaties  in de wijken. In uitzonderingsgevallen worden cliënten 

thuis bezocht, in het bijzonder in het kader van de ondersteuning  bij het klap-

perproject en later ook bij het invullen van belastingaangiftes. In het kader 

van het budgetcoachproject worden de diensten aan cliënten in beginsel wel 

veelvuldig op hun huisadres verricht. In zoverre is in ieder geval, waar moge-

lijk, tegemoet gekomen aan de doelstelling van de organisatie om te onder-

zoeken of behoefte bestaat aan het werken op verschillende locaties en het 

bezoeken van cliënten op hun huisadres.

De afgelopen beleidsperiode is geconstateerd dat het verrichten van betaalde 

dienstverlening met als doel om de financiële kwetsbaarheid van de organisa-

tie te verkleinen, binnen de huidige visie en missie geen reële optie is. Wel is 

berekend wat de feitelijke geldelijke waarde is van de dienstverlening door de 

vrijwilligers van BSR aan inwoners van Veldhoven c.q. welke kosten de orga-

nisatie in de praktijk aan besparing voor de gemeente Veldhoven oplevert. 

Deze waarde en feitelijke besparing blijken aanzienlijk te zijn en dit wordt 

onderkend door de gemeente.

In het beleidsplan 2012 - 2015 was privacy een punt van aandacht ingeval 

van uitbreiding of verandering van het takenpakket van BSR. Gebleken is dat 

de uitbreiding van de werkzaamheden in de vorm van belastingaangifte, het 

klapperproject en het budgetcoachproject in zekere zin afbreuk heeft gedaan 

aan het uitgangspunt dat cliënten anoniem kunnen blijven. Doordat in het 

budgetcoachproject dossiers dienen te worden aangelegd en bij belastingaan-

gifte en klapperproject alle gegevens van cliënten bekend dienen te worden 

gemaakt aan de betreffende medewerker(s) en eventuele andere instanties, 

is hier geen sprake van anonieme dienstverlening. Echter, cliënten hebben 

hiervoor dan bewust gekozen door ondertekening van een verklaring, waar-

door deze wijze van dienstverlening in die zin gelegitimeerd is.  

Tot slot is in het vorige beleidsplan gesignaleerd dat een uitbreiding van het 

takenpakket van BSR mogelijk zou dienen te leiden tot een uitbreiding van de 

uren van de coördinator. In deze beleidsperiode is aangetoond dat, mede door 

deze uitbreiding, sprake is geworden van een onevenredig zware belasting 

van de coördinator, waardoor de kwetsbaarheid van de organisatie onaccep-

tabel is vergroot. Dit heeft ertoe geleid dat in deze beleidsperiode is besloten 

dat een tweede coördinator noodzakelijk is. Hieraan is in de praktijk inmiddels 

uitvoering gegeven doordat een tweede coördinator is aangesteld. 

Geconcludeerd kan worden dat aan een belangrijk deel van de doelstellingen 

in het beleidsplan 2012 - 2015 in positieve zin uitvoering en invulling is gegeven.

Overzicht doelstellingen beleidsperiode 2017 - 2019

De doelstellingen die BSR voor de komende beleidsperiode voor ogen heeft, 

zijn de volgende:

1. Werving medewerkers. De organisatie hecht grote waarde aan de 

 medewerkers om het voortbestaan te kunnen garanderen. Gegeven het

 feit dat deskundige, gemotiveerde en langduriger inzetbare medewer- 

 kers moeilijker te werven zijn, zal hier meer aandacht aan dienen te  

 worden besteed. 

 In komende beleidsperiode wordt concreet beoordeeld: 

 a. Welke behoefte er bestaat aan het werven van nieuwe medewerkers.

 b. De mate waarin BSR er in slaagt om nieuwe medewerkers te 

  werven. en

 c. Of het concrete verloop onder de medewerkers of het uitblijven  

  daarvan inzichtelijk kan worden gemaakt. 

 d. En wordt een introductieprogramma samengesteld dat nieuwe  

  medewerkers kunnen volgen bij aanvang van hun werkzaam-

  heden. Het programma dient te worden gespecificeerd per project.  

  Aanvankelijk zal worden gestart met een opleidingsmodule voor  

  de werkzaamheden van sociaal raadsliedenwerk, aangezien deze  

  het meest omvattend is. 

2. Social return. Bij BSR zijn vrijwilligers werkzaam die werkzoekend  

 zijn en tussentijds actief willen blijven in hun vakgebied of werkervaring  

 kunnen opdoen. In deze beleidsperiode zal worden onderzocht:  

 a. Of er aanbod is van werkzoekenden die kunnen worden ingezet  

  bij BSR.

 b. Hoe mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ingezet  

  kunnen worden bij de werkzaamheden.

3. Behoud medewerkers. Ter behoud van alle medewerkers, waar onder  

 ook kunnen worden begrepen bestuursleden en coördinatoren, zal de  

 organisatie blijven investeren in medewerkers, enerzijds middels uitingen  

 van waardering, anderzijds door hen in staat te stellen middels scholing  

 op kwalitatief goed niveau uitvoering te kunnen blijven geven aan hun  

 dienstverlening. In deze beleidsperiode dient hieraan extra aandacht te  

 worden geschonken. 

 a. Voor de coördinatoren geldt dat met hen dient te worden gesproken  

  over het voor hen geldende LBB (Loopbaanbegeleidingsbudget). 

 b. Voorts kan onder de huidige medewerkers worden gepeild welke  

  behoefte bestaat aan onderlinge activiteiten en aan opleidings- 

  mogelijkheden, alles in

  het kader van de waarde-

  ring en stimulering van

   medewerkers in het ver-

  richten van hun werk-

  zaamheden.

4. Specialisatie medewerkers. De afgelopen jaren is de complexiteit  

 van zaken waarin BSR haar diensten verleent toegenomen. In 2017  

 wordt door de coördinatoren samen met de medewerkers onderzocht:

 a. Of er binnen het team van medewerkers naast de min of meer  

  algemeen deskundige medewerkers behoefte is aan medewer- 

  kers die op een of meer gebieden beschikken over specialistisch  

  kennisniveau en in dat kader als vraagbaak kunnen gelden voor  

  de in bredere zin inzetbare medewerkers, dus een onderscheid in  

  generalisten en specialisten.

 b. Of deze specialisten een meerwaarde kunnen betekenen in de 

  advieskwaliteit van BSR.

 c. Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2018 komt de coördinatie met een  

  advies aan het bestuur.

5. Taken en belasting coördinatoren. Het aanstellen van een extra 

 parttime coördinator in 2016 zal in eerste instantie door het inwerken  

 en het komen tot een goed uitgebalanceerde taakverdeling de nodige  

 tijd vereisen. De inzetbaarheid van de tweede coördinator gaat voorts  

 leiden tot minder kwetsbaarheid in de organisatie en extra capaciteit  

 voor nieuw activiteiten, zowel intern als extern.

 a. Binnen deze beleidsperiode zal door de coördinatie periodiek  

  overleg plaatsvinden over de verdeling van de werkzaamheden  

  om zodoende tot een optimale afstemming te komen.

 b. De coördinatoren kunnen elkaars werkzaamheden overnemen bij  

  afwezigheid. 

 c. De uren die extra beschikbaar zijn gekomen, zullen  zo optimaal  

  mogelijk ingezet worden, voor wat betreft de doelstellingen van  

  dit beleidsplan.

6. Statutaire bestuursperiode. Het bestuur zal zich gaan buigen over de  

 statuten van BSR, in het bijzonder ten aanzien van de thans geldende  

 bestuursperiode. Dit ter voorkoming van het wegvloeien van kennis en  

 kunde van de bestuursleden bij aftreden na de relatief korte, maximale  

 bestuursperiode. Het heeft de voorkeur om voor langere periode bestuurs- 

 leden aan zich te verbinden op vrijwillige basis. 

 a. Het bestuur zal zich in 2017 buigen over statuten van BSR. 

 b. Het bestuur zal omtrent haar voorstel tot aanpassing van de statuten  

  de MR en coördinatie om een advies vragen.

 c. Indien het bestuur tot besluit komt dat de geldende bestuursperiode  

  gewijzigd moet worden zal zij overgaan tot aanpassing van de  

  statuten.

7. Een toekomstbestendig BSR. We leven in een economie waar 24/7  

 bijna alles te krijgen is. Steeds vaker halen de consumenten informatie  

 van internet. Op het internet kan je vragen stellen en krijg je antwoord.  

 Het is de vraag of de toekomstige cliënten dit ook van BSR verwachten,  

 of de organisatie dient te veranderen om een toekomstbestendige orga- 

 nisatie te blijven en zo ja, hoe. BSR wil iedereen van dienst kunnen zijn,  

 maar wil er ook zijn voor de cliënten die geen gebruik maken van deze  

 nieuwe technieken. De komende beleidsperiode wordt onderzocht of de  

 organisatie haar dienstverlening moet veranderen om een toekomst- 

 bestendige organisatie te blijven (dit geldt voor zowel het bestuur, de  

 coördinatie als voor de medewerkers):

 a. Welke veranderingen gewenst en mogelijk zijn 

 b. Het 1e kwartaal 2018 is de uitkomst hiervan in het bestuur besproken.

8. Veldhovenaren weten wat BSR voor hen kan betekenen. BSR heeft

 een goede naam bij zowel professionele als vrijwillige organisaties in de  

 Veldhovense samenleving. Niettemin kan worden vastgesteld dat de  

 bekendheid met het werk van het bureau bij meerdere groepen in de  

 samenleving nogal te wensen overlaat. Het is zeker nodig meer en  

 gerichter aandacht te besteden aan een stevig PR-beleid en aan een  

 actieve voorlichting. 

       a. De komende periode wordt  

        er ruim aandacht besteed  

        aan het geven van voorlichting  

        over de werkwijze van BSR. 

       b. Organisaties en instellingen  

        zullen actief worden benaderd  

        om zodoende de naamsbe- 

        kendheid te vergroten. 

       c. Tevens zal door de coördi- 

        natie worden onderzocht in  

        hoeverre sociale media hier- 

        aan kunnen bijdragen. 

 

9. BSR is bekend bij en vraagbaak voor collega-organisaties. BSR is  

 al een vraagbaak voor de Veldhovense burger, maar wil ook de vraag- 

 baak zijn voor collega-organisaties zoals de gemeente, Lumens-werkt,  

 SWOVE, Cordaad en generalisten en specialisten uit de diverse disciplines.  

 BSR heeft als doel dat alle betrokkenen op het sociaal speelveld de  

 organisatie weten te vinden voor vakinhoudelijke vragen en voor door- 

 verwijzing van cliënten. In de komende beleidsperiode hebben de coör- 

 dinatoren, de medewerkers en bestuur (netwerk-)bijeenkomsten be- 

 zocht of georganiseerd waardoor de bekendheid van BSR bij de sociale  

 samenwerkingspartners is vergoot.

10. De jeugd weet BSR te vinden. Algemeen bekend is dat onder de  

 jeugd veel problemen bestaan. Er komt echter nog een beperkt aantal  

 hulpvragen vanuit de jeugd. Onderzocht dient te worden op welke wijze  

 de jeugd kan worden benaderd om bekend te raken met BSR en zijn  

 dienstverlening.

 a. De coördinatie zal het 2e kwartaal van 2017 gebruiken om te  

  onderzoeken, in samenwerking met hulpverlenende instellingen,  

  hoe de jeugd van Veldhoven kan worden bereikt. Er zullen ge- 

  sprekken plaatsvinden met o.a medewerkers van Cordaad, scholen 

  en het Centrum voor Jeugd en Gezin, om zodoende kennis te 

  vergaren rondom de communicatie met de jeugd en hierop gerichte

  activiteiten te ontplooien. 

 b. Vanaf het 4e kwartaal 2017 zal door de coördinatie periodiek  

  worden getoetst in hoeverre door de nieuwe benadering het aantal

  jeugdige cliënten is toegenomen.  

11. De website www.bsrveldhoven.nl is het digitale visitekaartje van BSR.

 De nieuwe website is sinds begin 2016 in de lucht en zal steeds verder  

 worden uitgebreid om ook digitaal

 optimaal diensten te kunnen verlenen. 

 a. De website wordt doorlopend

  actueel gehouden en verder

  uitgebreid. 

 b. Er zal een teller worden geïn-

  stalleerd aan de website om

  zodoende het aantal bezoeken

  per pagina te monitoren. 

12. De kwaliteit van de dienstverlening vindt BSR zeer belangrijk.  

 Omdat de dossiers steeds complexer worden en er vaak meerdere con- 

 tactmomenten voor één dossier zijn is het noodzakelijk dat er een goede 

 contactregistratie is. Er wordt onderzocht of de huidige manier van 

 registreren nog voldoet aan de wensen en eisen en of er software is  

 waarin een en ander beter vastgelegd kan worden.

 Voor het einde van 2017 

 a. is onderzocht of de huidige wijze van verslaglegging aan gepast 

  moet worden en 

 b. ligt er een voorstel aan het bestuur.

13. Privacy van cliënten is en blijft een gevoelig en belangrijk onderwerp.  

 Enerzijds wil de organisatie de anonimiteit van haar cliënten respecteren,  

 anderzijds is inzage in de persoonsgegevens van cliënten noodzakelijk  

 voor een goede dienstverlening. BSR gaat onderzoeken of het nog vol- 

 doet aan de huidige, onlangs gewijzigde privacy regelgeving en zal  

 indien dit gewenst is, het privacy beleid vastleggen in een protocol.

 a. Voor het einde van het tweede kwartaal van 2017 is onderzocht  

  door een student HBO-recht als zijnde een afstudeer stage of BSR  

  voldoet aan de privacy regelgeving en 

 b. in het 4e kwartaal van 2017 wordt,

  indien noodzakelijk, een protocol

  vastgesteld.

14. BSR is minder afhankelijk. Er wordt door de organisatie onder zocht  

 of  er mogelijkheden zijn om buiten de gemeente Veldhoven haar dien- 

 sten aan te bieden. Gebleken is dat buiten de gemeente Veldhoven  

 onvoldoende mogelijkheden bestaan voor burgers om zich tot een ver- 

 gelijkbare instantie als BSR te wenden.

 a. Komende beleidsperiode wordt door zowel het bestuur als de  

  coördinatie onderzocht of er mogelijkheden zijn en of het raad- 

  zaam is het werkterrein van BSR uit te breiden naar andere  

  gemeenten naast Veldhoven en

 b. is hierover door het bestuur een besluit genomen.

V
ri
jw

ill
ig

er
s

Wegwijzer
Betrouwbaar

Deskundig

Onafhankelijk

A
n
on

ie
mLaagdrempelig

Ondersteunend

Zelfredzaamheid

Gratis

V
ra

ag
b
aa

k

Toekomst

Scholing

Jeugd

Advies

Pe
rs

oo
n
lij

k

Goede samenwerking

Onbevooroordeeld

Aandacht

15. BSR is en blijft financieel gezond en transparant. Doordat de orga- 

 nisatie afhankelijk is van subsidie is het moeilijk om zonder grote financiële 

 risico’s meerjarige contracten aan te gaan. De reservepositie dient vol- 

 doende te zijn om deze risico’s af te dekken. Alle geldstromen geschieden  

 zover als mogelijk bancair.

 a. De financiële risico’s van meerjarige overeenkomsten worden  

  jaarlijks geanalyseerd en in kaart gebracht.

 b. Er is een reserve opgebouwd om de financiële risico’s op te vangen.

16. Optimalisatie ondersteuning digitalisering: Door de steeds meer  

 toenemende digitalisering zal BSR  burgers wegwijs maken in de digitale  

 samenleving, voor zover mogelijk. Hierdoor wordt het vertrouwen van  

 de cliënt vergroot, waardoor de zelfredzaamheid wordt bevorderd. 

 BSR is ook een digitale wegwijzer. De komende beleidsperiode zullen de  

 medewerkers

 a. ondersteuning bieden bij het invullen van digitale formulieren. 

 b. burgers vertrouwd maken met de digitale overheid.

 c. signaleren en doorverwijzen naar instanties die cursussen of  

  informatie bieden in het kader van het vergroten van digitale  

  kennis en vaardigheden. 

Het bestuur van BSR verwacht dat voormelde doelstellingen voldoende speci-

fiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn om hieraan gedu-

rende de komende beleidsperiode uitvoering te kunnen geven. 
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 b. De coördinatoren kunnen elkaars werkzaamheden overnemen bij  

  afwezigheid. 

 c. De uren die extra beschikbaar zijn gekomen, zullen  zo optimaal  

  mogelijk ingezet worden, voor wat betreft de doelstellingen van  

  dit beleidsplan.

6. Statutaire bestuursperiode. Het bestuur zal zich gaan buigen over de  

 statuten van BSR, in het bijzonder ten aanzien van de thans geldende  

 bestuursperiode. Dit ter voorkoming van het wegvloeien van kennis en  

 kunde van de bestuursleden bij aftreden na de relatief korte, maximale  

 bestuursperiode. Het heeft de voorkeur om voor langere periode bestuurs- 

 leden aan zich te verbinden op vrijwillige basis. 

 a. Het bestuur zal zich in 2017 buigen over statuten van BSR. 

 b. Het bestuur zal omtrent haar voorstel tot aanpassing van de statuten  

  de MR en coördinatie om een advies vragen.

 c. Indien het bestuur tot besluit komt dat de geldende bestuursperiode  

  gewijzigd moet worden zal zij overgaan tot aanpassing van de  

  statuten.

7. Een toekomstbestendig BSR. We leven in een economie waar 24/7  

 bijna alles te krijgen is. Steeds vaker halen de consumenten informatie  

 van internet. Op het internet kan je vragen stellen en krijg je antwoord.  

 Het is de vraag of de toekomstige cliënten dit ook van BSR verwachten,  

 of de organisatie dient te veranderen om een toekomstbestendige orga- 

 nisatie te blijven en zo ja, hoe. BSR wil iedereen van dienst kunnen zijn,  

 maar wil er ook zijn voor de cliënten die geen gebruik maken van deze  

 nieuwe technieken. De komende beleidsperiode wordt onderzocht of de  

 organisatie haar dienstverlening moet veranderen om een toekomst- 

 bestendige organisatie te blijven (dit geldt voor zowel het bestuur, de  

 coördinatie als voor de medewerkers):

 a. Welke veranderingen gewenst en mogelijk zijn 

 b. Het 1e kwartaal 2018 is de uitkomst hiervan in het bestuur besproken.

8. Veldhovenaren weten wat BSR voor hen kan betekenen. BSR heeft

 een goede naam bij zowel professionele als vrijwillige organisaties in de  

 Veldhovense samenleving. Niettemin kan worden vastgesteld dat de  

 bekendheid met het werk van het bureau bij meerdere groepen in de  

 samenleving nogal te wensen overlaat. Het is zeker nodig meer en  

 gerichter aandacht te besteden aan een stevig PR-beleid en aan een  

 actieve voorlichting. 

       a. De komende periode wordt  

        er ruim aandacht besteed  

        aan het geven van voorlichting  

        over de werkwijze van BSR. 

       b. Organisaties en instellingen  

        zullen actief worden benaderd  

        om zodoende de naamsbe- 

        kendheid te vergroten. 

       c. Tevens zal door de coördi- 

        natie worden onderzocht in  

        hoeverre sociale media hier- 

        aan kunnen bijdragen. 

 

9. BSR is bekend bij en vraagbaak voor collega-organisaties. BSR is  

 al een vraagbaak voor de Veldhovense burger, maar wil ook de vraag- 

 baak zijn voor collega-organisaties zoals de gemeente, Lumens-werkt,  

 SWOVE, Cordaad en generalisten en specialisten uit de diverse disciplines.  

 BSR heeft als doel dat alle betrokkenen op het sociaal speelveld de  

 organisatie weten te vinden voor vakinhoudelijke vragen en voor door- 

 verwijzing van cliënten. In de komende beleidsperiode hebben de coör- 

 dinatoren, de medewerkers en bestuur (netwerk-)bijeenkomsten be- 

 zocht of georganiseerd waardoor de bekendheid van BSR bij de sociale  

 samenwerkingspartners is vergoot.

10. De jeugd weet BSR te vinden. Algemeen bekend is dat onder de  

 jeugd veel problemen bestaan. Er komt echter nog een beperkt aantal  

 hulpvragen vanuit de jeugd. Onderzocht dient te worden op welke wijze  

 de jeugd kan worden benaderd om bekend te raken met BSR en zijn  

 dienstverlening.

 a. De coördinatie zal het 2e kwartaal van 2017 gebruiken om te  

  onderzoeken, in samenwerking met hulpverlenende instellingen,  

  hoe de jeugd van Veldhoven kan worden bereikt. Er zullen ge- 

  sprekken plaatsvinden met o.a medewerkers van Cordaad, scholen 

  en het Centrum voor Jeugd en Gezin, om zodoende kennis te 

  vergaren rondom de communicatie met de jeugd en hierop gerichte

  activiteiten te ontplooien. 

 b. Vanaf het 4e kwartaal 2017 zal door de coördinatie periodiek  

  worden getoetst in hoeverre door de nieuwe benadering het aantal

  jeugdige cliënten is toegenomen.  

11. De website www.bsrveldhoven.nl is het digitale visitekaartje van BSR.

 De nieuwe website is sinds begin 2016 in de lucht en zal steeds verder  

 worden uitgebreid om ook digitaal

 optimaal diensten te kunnen verlenen. 

 a. De website wordt doorlopend

  actueel gehouden en verder

  uitgebreid. 

 b. Er zal een teller worden geïn-

  stalleerd aan de website om

  zodoende het aantal bezoeken

  per pagina te monitoren. 

12. De kwaliteit van de dienstverlening vindt BSR zeer belangrijk.  

 Omdat de dossiers steeds complexer worden en er vaak meerdere con- 

 tactmomenten voor één dossier zijn is het noodzakelijk dat er een goede 

 contactregistratie is. Er wordt onderzocht of de huidige manier van 

 registreren nog voldoet aan de wensen en eisen en of er software is  

 waarin een en ander beter vastgelegd kan worden.

 Voor het einde van 2017 

 a. is onderzocht of de huidige wijze van verslaglegging aan gepast 

  moet worden en 

 b. ligt er een voorstel aan het bestuur.

13. Privacy van cliënten is en blijft een gevoelig en belangrijk onderwerp.  

 Enerzijds wil de organisatie de anonimiteit van haar cliënten respecteren,  

 anderzijds is inzage in de persoonsgegevens van cliënten noodzakelijk  

 voor een goede dienstverlening. BSR gaat onderzoeken of het nog vol- 

 doet aan de huidige, onlangs gewijzigde privacy regelgeving en zal  

 indien dit gewenst is, het privacy beleid vastleggen in een protocol.

 a. Voor het einde van het tweede kwartaal van 2017 is onderzocht  

  door een student HBO-recht als zijnde een afstudeer stage of BSR  

  voldoet aan de privacy regelgeving en 

 b. in het 4e kwartaal van 2017 wordt,

  indien noodzakelijk, een protocol

  vastgesteld.

14. BSR is minder afhankelijk. Er wordt door de organisatie onder zocht  

 of  er mogelijkheden zijn om buiten de gemeente Veldhoven haar dien- 

 sten aan te bieden. Gebleken is dat buiten de gemeente Veldhoven  

 onvoldoende mogelijkheden bestaan voor burgers om zich tot een ver- 

 gelijkbare instantie als BSR te wenden.

 a. Komende beleidsperiode wordt door zowel het bestuur als de  

  coördinatie onderzocht of er mogelijkheden zijn en of het raad- 

  zaam is het werkterrein van BSR uit te breiden naar andere  

  gemeenten naast Veldhoven en

 b. is hierover door het bestuur een besluit genomen.

15. BSR is en blijft financieel gezond en transparant. Doordat de orga- 

 nisatie afhankelijk is van subsidie is het moeilijk om zonder grote financiële 

 risico’s meerjarige contracten aan te gaan. De reservepositie dient vol- 

 doende te zijn om deze risico’s af te dekken. Alle geldstromen geschieden  

 zover als mogelijk bancair.

 a. De financiële risico’s van meerjarige overeenkomsten worden  

  jaarlijks geanalyseerd en in kaart gebracht.

 b. Er is een reserve opgebouwd om de financiële risico’s op te vangen.

16. Optimalisatie ondersteuning digitalisering: Door de steeds meer  

 toenemende digitalisering zal BSR  burgers wegwijs maken in de digitale  

 samenleving, voor zover mogelijk. Hierdoor wordt het vertrouwen van  

 de cliënt vergroot, waardoor de zelfredzaamheid wordt bevorderd. 

 BSR is ook een digitale wegwijzer. De komende beleidsperiode zullen de  

 medewerkers

 a. ondersteuning bieden bij het invullen van digitale formulieren. 

 b. burgers vertrouwd maken met de digitale overheid.

 c. signaleren en doorverwijzen naar instanties die cursussen of  

  informatie bieden in het kader van het vergroten van digitale  

  kennis en vaardigheden. 

Het bestuur van BSR verwacht dat voormelde doelstellingen voldoende speci-

fiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn om hieraan gedu-

rende de komende beleidsperiode uitvoering te kunnen geven. 
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Overzicht doelstellingen beleidsperiode 2017 - 2019

De doelstellingen die BSR voor de komende beleidsperiode voor ogen heeft, 

zijn de volgende:

1. Werving medewerkers. De organisatie hecht grote waarde aan de 

 medewerkers om het voortbestaan te kunnen garanderen. Gegeven het

 feit dat deskundige, gemotiveerde en langduriger inzetbare medewer- 

 kers moeilijker te werven zijn, zal hier meer aandacht aan dienen te  

 worden besteed. 

 In komende beleidsperiode wordt concreet beoordeeld: 

 a. Welke behoefte er bestaat aan het werven van nieuwe medewerkers.

 b. De mate waarin BSR er in slaagt om nieuwe medewerkers te 

  werven. en

 c. Of het concrete verloop onder de medewerkers of het uitblijven  

  daarvan inzichtelijk kan worden gemaakt. 

 d. En wordt een introductieprogramma samengesteld dat nieuwe  

  medewerkers kunnen volgen bij aanvang van hun werkzaam-

  heden. Het programma dient te worden gespecificeerd per project.  

  Aanvankelijk zal worden gestart met een opleidingsmodule voor  

  de werkzaamheden van sociaal raadsliedenwerk, aangezien deze  

  het meest omvattend is. 

2. Social return. Bij BSR zijn vrijwilligers werkzaam die werkzoekend  

 zijn en tussentijds actief willen blijven in hun vakgebied of werkervaring  

 kunnen opdoen. In deze beleidsperiode zal worden onderzocht:  

 a. Of er aanbod is van werkzoekenden die kunnen worden ingezet  

  bij BSR.

 b. Hoe mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ingezet  

  kunnen worden bij de werkzaamheden.

3. Behoud medewerkers. Ter behoud van alle medewerkers, waar onder  

 ook kunnen worden begrepen bestuursleden en coördinatoren, zal de  

 organisatie blijven investeren in medewerkers, enerzijds middels uitingen  

 van waardering, anderzijds door hen in staat te stellen middels scholing  

 op kwalitatief goed niveau uitvoering te kunnen blijven geven aan hun  

 dienstverlening. In deze beleidsperiode dient hieraan extra aandacht te  

 worden geschonken. 

 a. Voor de coördinatoren geldt dat met hen dient te worden gesproken  

  over het voor hen geldende LBB (Loopbaanbegeleidingsbudget). 

 b. Voorts kan onder de huidige medewerkers worden gepeild welke  

  behoefte bestaat aan onderlinge activiteiten en aan opleidings- 

  mogelijkheden, alles in

  het kader van de waarde-

  ring en stimulering van

   medewerkers in het ver-

  richten van hun werk-

  zaamheden.

4. Specialisatie medewerkers. De afgelopen jaren is de complexiteit  

 van zaken waarin BSR haar diensten verleent toegenomen. In 2017  

 wordt door de coördinatoren samen met de medewerkers onderzocht:

 a. Of er binnen het team van medewerkers naast de min of meer  

  algemeen deskundige medewerkers behoefte is aan medewer- 

  kers die op een of meer gebieden beschikken over specialistisch  

  kennisniveau en in dat kader als vraagbaak kunnen gelden voor  

  de in bredere zin inzetbare medewerkers, dus een onderscheid in  

  generalisten en specialisten.

 b. Of deze specialisten een meerwaarde kunnen betekenen in de 

  advieskwaliteit van BSR.

 c. Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2018 komt de coördinatie met een  

  advies aan het bestuur.

5. Taken en belasting coördinatoren. Het aanstellen van een extra 

 parttime coördinator in 2016 zal in eerste instantie door het inwerken  

 en het komen tot een goed uitgebalanceerde taakverdeling de nodige  

 tijd vereisen. De inzetbaarheid van de tweede coördinator gaat voorts  

 leiden tot minder kwetsbaarheid in de organisatie en extra capaciteit  

 voor nieuw activiteiten, zowel intern als extern.

 a. Binnen deze beleidsperiode zal door de coördinatie periodiek  

  overleg plaatsvinden over de verdeling van de werkzaamheden  

  om zodoende tot een optimale afstemming te komen.

 b. De coördinatoren kunnen elkaars werkzaamheden overnemen bij  

  afwezigheid. 

 c. De uren die extra beschikbaar zijn gekomen, zullen  zo optimaal  

  mogelijk ingezet worden, voor wat betreft de doelstellingen van  

  dit beleidsplan.

6. Statutaire bestuursperiode. Het bestuur zal zich gaan buigen over de  

 statuten van BSR, in het bijzonder ten aanzien van de thans geldende  

 bestuursperiode. Dit ter voorkoming van het wegvloeien van kennis en  

 kunde van de bestuursleden bij aftreden na de relatief korte, maximale  

 bestuursperiode. Het heeft de voorkeur om voor langere periode bestuurs- 

 leden aan zich te verbinden op vrijwillige basis. 

 a. Het bestuur zal zich in 2017 buigen over statuten van BSR. 

 b. Het bestuur zal omtrent haar voorstel tot aanpassing van de statuten  

  de MR en coördinatie om een advies vragen.

 c. Indien het bestuur tot besluit komt dat de geldende bestuursperiode  

  gewijzigd moet worden zal zij overgaan tot aanpassing van de  

  statuten.

7. Een toekomstbestendig BSR. We leven in een economie waar 24/7  

 bijna alles te krijgen is. Steeds vaker halen de consumenten informatie  

 van internet. Op het internet kan je vragen stellen en krijg je antwoord.  

 Het is de vraag of de toekomstige cliënten dit ook van BSR verwachten,  

 of de organisatie dient te veranderen om een toekomstbestendige orga- 

 nisatie te blijven en zo ja, hoe. BSR wil iedereen van dienst kunnen zijn,  

 maar wil er ook zijn voor de cliënten die geen gebruik maken van deze  

 nieuwe technieken. De komende beleidsperiode wordt onderzocht of de  

 organisatie haar dienstverlening moet veranderen om een toekomst- 

 bestendige organisatie te blijven (dit geldt voor zowel het bestuur, de  

 coördinatie als voor de medewerkers):

 a. Welke veranderingen gewenst en mogelijk zijn 

 b. Het 1e kwartaal 2018 is de uitkomst hiervan in het bestuur besproken.

8. Veldhovenaren weten wat BSR voor hen kan betekenen. BSR heeft

 een goede naam bij zowel professionele als vrijwillige organisaties in de  

 Veldhovense samenleving. Niettemin kan worden vastgesteld dat de  

 bekendheid met het werk van het bureau bij meerdere groepen in de  

 samenleving nogal te wensen overlaat. Het is zeker nodig meer en  

 gerichter aandacht te besteden aan een stevig PR-beleid en aan een  

 actieve voorlichting. 

       a. De komende periode wordt  

        er ruim aandacht besteed  

        aan het geven van voorlichting  

        over de werkwijze van BSR. 

       b. Organisaties en instellingen  

        zullen actief worden benaderd  

        om zodoende de naamsbe- 

        kendheid te vergroten. 

       c. Tevens zal door de coördi- 

        natie worden onderzocht in  

        hoeverre sociale media hier- 

        aan kunnen bijdragen. 

 

9. BSR is bekend bij en vraagbaak voor collega-organisaties. BSR is  

 al een vraagbaak voor de Veldhovense burger, maar wil ook de vraag- 

 baak zijn voor collega-organisaties zoals de gemeente, Lumens-werkt,  

 SWOVE, Cordaad en generalisten en specialisten uit de diverse disciplines.  

 BSR heeft als doel dat alle betrokkenen op het sociaal speelveld de  

 organisatie weten te vinden voor vakinhoudelijke vragen en voor door- 

 verwijzing van cliënten. In de komende beleidsperiode hebben de coör- 

 dinatoren, de medewerkers en bestuur (netwerk-)bijeenkomsten be- 

 zocht of georganiseerd waardoor de bekendheid van BSR bij de sociale  

 samenwerkingspartners is vergoot.

10. De jeugd weet BSR te vinden. Algemeen bekend is dat onder de  

 jeugd veel problemen bestaan. Er komt echter nog een beperkt aantal  

 hulpvragen vanuit de jeugd. Onderzocht dient te worden op welke wijze  

 de jeugd kan worden benaderd om bekend te raken met BSR en zijn  

 dienstverlening.

 a. De coördinatie zal het 2e kwartaal van 2017 gebruiken om te  

  onderzoeken, in samenwerking met hulpverlenende instellingen,  

  hoe de jeugd van Veldhoven kan worden bereikt. Er zullen ge- 

  sprekken plaatsvinden met o.a medewerkers van Cordaad, scholen 

  en het Centrum voor Jeugd en Gezin, om zodoende kennis te 

  vergaren rondom de communicatie met de jeugd en hierop gerichte

  activiteiten te ontplooien. 

 b. Vanaf het 4e kwartaal 2017 zal door de coördinatie periodiek  

  worden getoetst in hoeverre door de nieuwe benadering het aantal

  jeugdige cliënten is toegenomen.  

11. De website www.bsrveldhoven.nl is het digitale visitekaartje van BSR.

 De nieuwe website is sinds begin 2016 in de lucht en zal steeds verder  

 worden uitgebreid om ook digitaal

 optimaal diensten te kunnen verlenen. 

 a. De website wordt doorlopend

  actueel gehouden en verder

  uitgebreid. 

 b. Er zal een teller worden geïn-

  stalleerd aan de website om

  zodoende het aantal bezoeken

  per pagina te monitoren. 

12. De kwaliteit van de dienstverlening vindt BSR zeer belangrijk.  

 Omdat de dossiers steeds complexer worden en er vaak meerdere con- 

 tactmomenten voor één dossier zijn is het noodzakelijk dat er een goede 

 contactregistratie is. Er wordt onderzocht of de huidige manier van 

 registreren nog voldoet aan de wensen en eisen en of er software is  

 waarin een en ander beter vastgelegd kan worden.

 Voor het einde van 2017 

 a. is onderzocht of de huidige wijze van verslaglegging aan gepast 

  moet worden en 

 b. ligt er een voorstel aan het bestuur.

13. Privacy van cliënten is en blijft een gevoelig en belangrijk onderwerp.  

 Enerzijds wil de organisatie de anonimiteit van haar cliënten respecteren,  

 anderzijds is inzage in de persoonsgegevens van cliënten noodzakelijk  

 voor een goede dienstverlening. BSR gaat onderzoeken of het nog vol- 

 doet aan de huidige, onlangs gewijzigde privacy regelgeving en zal  

 indien dit gewenst is, het privacy beleid vastleggen in een protocol.

 a. Voor het einde van het tweede kwartaal van 2017 is onderzocht  

  door een student HBO-recht als zijnde een afstudeer stage of BSR  

  voldoet aan de privacy regelgeving en 

 b. in het 4e kwartaal van 2017 wordt,

  indien noodzakelijk, een protocol

  vastgesteld.

14. BSR is minder afhankelijk. Er wordt door de organisatie onder zocht  

 of  er mogelijkheden zijn om buiten de gemeente Veldhoven haar dien- 

 sten aan te bieden. Gebleken is dat buiten de gemeente Veldhoven  

 onvoldoende mogelijkheden bestaan voor burgers om zich tot een ver- 

 gelijkbare instantie als BSR te wenden.

 a. Komende beleidsperiode wordt door zowel het bestuur als de  

  coördinatie onderzocht of er mogelijkheden zijn en of het raad- 

  zaam is het werkterrein van BSR uit te breiden naar andere  

  gemeenten naast Veldhoven en

 b. is hierover door het bestuur een besluit genomen.

15. BSR is en blijft financieel gezond en transparant. Doordat de orga- 

 nisatie afhankelijk is van subsidie is het moeilijk om zonder grote financiële 

 risico’s meerjarige contracten aan te gaan. De reservepositie dient vol- 

 doende te zijn om deze risico’s af te dekken. Alle geldstromen geschieden  

 zover als mogelijk bancair.

 a. De financiële risico’s van meerjarige overeenkomsten worden  

  jaarlijks geanalyseerd en in kaart gebracht.

 b. Er is een reserve opgebouwd om de financiële risico’s op te vangen.

16. Optimalisatie ondersteuning digitalisering: Door de steeds meer  

 toenemende digitalisering zal BSR  burgers wegwijs maken in de digitale  

 samenleving, voor zover mogelijk. Hierdoor wordt het vertrouwen van  

 de cliënt vergroot, waardoor de zelfredzaamheid wordt bevorderd. 

 BSR is ook een digitale wegwijzer. De komende beleidsperiode zullen de  

 medewerkers

 a. ondersteuning bieden bij het invullen van digitale formulieren. 

 b. burgers vertrouwd maken met de digitale overheid.

 c. signaleren en doorverwijzen naar instanties die cursussen of  

  informatie bieden in het kader van het vergroten van digitale  

  kennis en vaardigheden. 

Het bestuur van BSR verwacht dat voormelde doelstellingen voldoende speci-

fiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn om hieraan gedu-

rende de komende beleidsperiode uitvoering te kunnen geven. 



BSR Veldhoven Beleidsplan 2017-2019 13

Overzicht doelstellingen beleidsperiode 2017 - 2019

De doelstellingen die BSR voor de komende beleidsperiode voor ogen heeft, 

zijn de volgende:

1. Werving medewerkers. De organisatie hecht grote waarde aan de 

 medewerkers om het voortbestaan te kunnen garanderen. Gegeven het

 feit dat deskundige, gemotiveerde en langduriger inzetbare medewer- 

 kers moeilijker te werven zijn, zal hier meer aandacht aan dienen te  

 worden besteed. 

 In komende beleidsperiode wordt concreet beoordeeld: 

 a. Welke behoefte er bestaat aan het werven van nieuwe medewerkers.

 b. De mate waarin BSR er in slaagt om nieuwe medewerkers te 

  werven. en

 c. Of het concrete verloop onder de medewerkers of het uitblijven  

  daarvan inzichtelijk kan worden gemaakt. 

 d. En wordt een introductieprogramma samengesteld dat nieuwe  

  medewerkers kunnen volgen bij aanvang van hun werkzaam-

  heden. Het programma dient te worden gespecificeerd per project.  

  Aanvankelijk zal worden gestart met een opleidingsmodule voor  

  de werkzaamheden van sociaal raadsliedenwerk, aangezien deze  

  het meest omvattend is. 

2. Social return. Bij BSR zijn vrijwilligers werkzaam die werkzoekend  

 zijn en tussentijds actief willen blijven in hun vakgebied of werkervaring  

 kunnen opdoen. In deze beleidsperiode zal worden onderzocht:  

 a. Of er aanbod is van werkzoekenden die kunnen worden ingezet  

  bij BSR.

 b. Hoe mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ingezet  

  kunnen worden bij de werkzaamheden.

3. Behoud medewerkers. Ter behoud van alle medewerkers, waar onder  

 ook kunnen worden begrepen bestuursleden en coördinatoren, zal de  

 organisatie blijven investeren in medewerkers, enerzijds middels uitingen  

 van waardering, anderzijds door hen in staat te stellen middels scholing  

 op kwalitatief goed niveau uitvoering te kunnen blijven geven aan hun  

 dienstverlening. In deze beleidsperiode dient hieraan extra aandacht te  

 worden geschonken. 

 a. Voor de coördinatoren geldt dat met hen dient te worden gesproken  

  over het voor hen geldende LBB (Loopbaanbegeleidingsbudget). 

 b. Voorts kan onder de huidige medewerkers worden gepeild welke  

  behoefte bestaat aan onderlinge activiteiten en aan opleidings- 

  mogelijkheden, alles in

  het kader van de waarde-

  ring en stimulering van

   medewerkers in het ver-

  richten van hun werk-

  zaamheden.

4. Specialisatie medewerkers. De afgelopen jaren is de complexiteit  

 van zaken waarin BSR haar diensten verleent toegenomen. In 2017  

 wordt door de coördinatoren samen met de medewerkers onderzocht:

 a. Of er binnen het team van medewerkers naast de min of meer  

  algemeen deskundige medewerkers behoefte is aan medewer- 

  kers die op een of meer gebieden beschikken over specialistisch  

  kennisniveau en in dat kader als vraagbaak kunnen gelden voor  

  de in bredere zin inzetbare medewerkers, dus een onderscheid in  

  generalisten en specialisten.

 b. Of deze specialisten een meerwaarde kunnen betekenen in de 

  advieskwaliteit van BSR.

 c. Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2018 komt de coördinatie met een  

  advies aan het bestuur.

5. Taken en belasting coördinatoren. Het aanstellen van een extra 

 parttime coördinator in 2016 zal in eerste instantie door het inwerken  

 en het komen tot een goed uitgebalanceerde taakverdeling de nodige  

 tijd vereisen. De inzetbaarheid van de tweede coördinator gaat voorts  

 leiden tot minder kwetsbaarheid in de organisatie en extra capaciteit  

 voor nieuw activiteiten, zowel intern als extern.

 a. Binnen deze beleidsperiode zal door de coördinatie periodiek  

  overleg plaatsvinden over de verdeling van de werkzaamheden  

  om zodoende tot een optimale afstemming te komen.

 b. De coördinatoren kunnen elkaars werkzaamheden overnemen bij  

  afwezigheid. 

 c. De uren die extra beschikbaar zijn gekomen, zullen  zo optimaal  

  mogelijk ingezet worden, voor wat betreft de doelstellingen van  

  dit beleidsplan.

6. Statutaire bestuursperiode. Het bestuur zal zich gaan buigen over de  

 statuten van BSR, in het bijzonder ten aanzien van de thans geldende  

 bestuursperiode. Dit ter voorkoming van het wegvloeien van kennis en  

 kunde van de bestuursleden bij aftreden na de relatief korte, maximale  

 bestuursperiode. Het heeft de voorkeur om voor langere periode bestuurs- 

 leden aan zich te verbinden op vrijwillige basis. 

 a. Het bestuur zal zich in 2017 buigen over statuten van BSR. 

 b. Het bestuur zal omtrent haar voorstel tot aanpassing van de statuten  

  de MR en coördinatie om een advies vragen.

 c. Indien het bestuur tot besluit komt dat de geldende bestuursperiode  

  gewijzigd moet worden zal zij overgaan tot aanpassing van de  

  statuten.

7. Een toekomstbestendig BSR. We leven in een economie waar 24/7  

 bijna alles te krijgen is. Steeds vaker halen de consumenten informatie  

 van internet. Op het internet kan je vragen stellen en krijg je antwoord.  

 Het is de vraag of de toekomstige cliënten dit ook van BSR verwachten,  

 of de organisatie dient te veranderen om een toekomstbestendige orga- 

 nisatie te blijven en zo ja, hoe. BSR wil iedereen van dienst kunnen zijn,  

 maar wil er ook zijn voor de cliënten die geen gebruik maken van deze  

 nieuwe technieken. De komende beleidsperiode wordt onderzocht of de  

 organisatie haar dienstverlening moet veranderen om een toekomst- 

 bestendige organisatie te blijven (dit geldt voor zowel het bestuur, de  

 coördinatie als voor de medewerkers):

 a. Welke veranderingen gewenst en mogelijk zijn 

 b. Het 1e kwartaal 2018 is de uitkomst hiervan in het bestuur besproken.

8. Veldhovenaren weten wat BSR voor hen kan betekenen. BSR heeft

 een goede naam bij zowel professionele als vrijwillige organisaties in de  

 Veldhovense samenleving. Niettemin kan worden vastgesteld dat de  

 bekendheid met het werk van het bureau bij meerdere groepen in de  

 samenleving nogal te wensen overlaat. Het is zeker nodig meer en  

 gerichter aandacht te besteden aan een stevig PR-beleid en aan een  

 actieve voorlichting. 

       a. De komende periode wordt  

        er ruim aandacht besteed  

        aan het geven van voorlichting  

        over de werkwijze van BSR. 

       b. Organisaties en instellingen  

        zullen actief worden benaderd  

        om zodoende de naamsbe- 

        kendheid te vergroten. 

       c. Tevens zal door de coördi- 

        natie worden onderzocht in  

        hoeverre sociale media hier- 

        aan kunnen bijdragen. 

 

9. BSR is bekend bij en vraagbaak voor collega-organisaties. BSR is  

 al een vraagbaak voor de Veldhovense burger, maar wil ook de vraag- 

 baak zijn voor collega-organisaties zoals de gemeente, Lumens-werkt,  

 SWOVE, Cordaad en generalisten en specialisten uit de diverse disciplines.  

 BSR heeft als doel dat alle betrokkenen op het sociaal speelveld de  

 organisatie weten te vinden voor vakinhoudelijke vragen en voor door- 

 verwijzing van cliënten. In de komende beleidsperiode hebben de coör- 

 dinatoren, de medewerkers en bestuur (netwerk-)bijeenkomsten be- 

 zocht of georganiseerd waardoor de bekendheid van BSR bij de sociale  

 samenwerkingspartners is vergoot.

10. De jeugd weet BSR te vinden. Algemeen bekend is dat onder de  

 jeugd veel problemen bestaan. Er komt echter nog een beperkt aantal  

 hulpvragen vanuit de jeugd. Onderzocht dient te worden op welke wijze  

 de jeugd kan worden benaderd om bekend te raken met BSR en zijn  

 dienstverlening.

 a. De coördinatie zal het 2e kwartaal van 2017 gebruiken om te  

  onderzoeken, in samenwerking met hulpverlenende instellingen,  

  hoe de jeugd van Veldhoven kan worden bereikt. Er zullen ge- 

  sprekken plaatsvinden met o.a medewerkers van Cordaad, scholen 

  en het Centrum voor Jeugd en Gezin, om zodoende kennis te 

  vergaren rondom de communicatie met de jeugd en hierop gerichte

  activiteiten te ontplooien. 

 b. Vanaf het 4e kwartaal 2017 zal door de coördinatie periodiek  

  worden getoetst in hoeverre door de nieuwe benadering het aantal

  jeugdige cliënten is toegenomen.  

11. De website www.bsrveldhoven.nl is het digitale visitekaartje van BSR.

 De nieuwe website is sinds begin 2016 in de lucht en zal steeds verder  

 worden uitgebreid om ook digitaal

 optimaal diensten te kunnen verlenen. 

 a. De website wordt doorlopend

  actueel gehouden en verder

  uitgebreid. 

 b. Er zal een teller worden geïn-

  stalleerd aan de website om

  zodoende het aantal bezoeken

  per pagina te monitoren. 

12. De kwaliteit van de dienstverlening vindt BSR zeer belangrijk.  

 Omdat de dossiers steeds complexer worden en er vaak meerdere con- 

 tactmomenten voor één dossier zijn is het noodzakelijk dat er een goede 

 contactregistratie is. Er wordt onderzocht of de huidige manier van 

 registreren nog voldoet aan de wensen en eisen en of er software is  

 waarin een en ander beter vastgelegd kan worden.

 Voor het einde van 2017 

 a. is onderzocht of de huidige wijze van verslaglegging aan gepast 

  moet worden en 

 b. ligt er een voorstel aan het bestuur.

13. Privacy van cliënten is en blijft een gevoelig en belangrijk onderwerp.  

 Enerzijds wil de organisatie de anonimiteit van haar cliënten respecteren,  

 anderzijds is inzage in de persoonsgegevens van cliënten noodzakelijk  

 voor een goede dienstverlening. BSR gaat onderzoeken of het nog vol- 

 doet aan de huidige, onlangs gewijzigde privacy regelgeving en zal  

 indien dit gewenst is, het privacy beleid vastleggen in een protocol.

 a. Voor het einde van het tweede kwartaal van 2017 is onderzocht  

  door een student HBO-recht als zijnde een afstudeer stage of BSR  

  voldoet aan de privacy regelgeving en 

 b. in het 4e kwartaal van 2017 wordt,

  indien noodzakelijk, een protocol

  vastgesteld.

14. BSR is minder afhankelijk. Er wordt door de organisatie onder zocht  

 of  er mogelijkheden zijn om buiten de gemeente Veldhoven haar dien- 

 sten aan te bieden. Gebleken is dat buiten de gemeente Veldhoven  

 onvoldoende mogelijkheden bestaan voor burgers om zich tot een ver- 

 gelijkbare instantie als BSR te wenden.

 a. Komende beleidsperiode wordt door zowel het bestuur als de  

  coördinatie onderzocht of er mogelijkheden zijn en of het raad- 

  zaam is het werkterrein van BSR uit te breiden naar andere  

  gemeenten naast Veldhoven en

 b. is hierover door het bestuur een besluit genomen.

15. BSR is en blijft financieel gezond en transparant. Doordat de orga- 

 nisatie afhankelijk is van subsidie is het moeilijk om zonder grote financiële 

 risico’s meerjarige contracten aan te gaan. De reservepositie dient vol- 

 doende te zijn om deze risico’s af te dekken. Alle geldstromen geschieden  

 zover als mogelijk bancair.

 a. De financiële risico’s van meerjarige overeenkomsten worden  

  jaarlijks geanalyseerd en in kaart gebracht.

 b. Er is een reserve opgebouwd om de financiële risico’s op te vangen.

16. Optimalisatie ondersteuning digitalisering: Door de steeds meer  

 toenemende digitalisering zal BSR  burgers wegwijs maken in de digitale  

 samenleving, voor zover mogelijk. Hierdoor wordt het vertrouwen van  

 de cliënt vergroot, waardoor de zelfredzaamheid wordt bevorderd. 

 BSR is ook een digitale wegwijzer. De komende beleidsperiode zullen de  

 medewerkers

 a. ondersteuning bieden bij het invullen van digitale formulieren. 

 b. burgers vertrouwd maken met de digitale overheid.

 c. signaleren en doorverwijzen naar instanties die cursussen of  

  informatie bieden in het kader van het vergroten van digitale  

  kennis en vaardigheden. 

Het bestuur van BSR verwacht dat voormelde doelstellingen voldoende speci-

fiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn om hieraan gedu-

rende de komende beleidsperiode uitvoering te kunnen geven. 
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Overzicht doelstellingen beleidsperiode 2017 - 2019

De doelstellingen die BSR voor de komende beleidsperiode voor ogen heeft, 

zijn de volgende:

1. Werving medewerkers. De organisatie hecht grote waarde aan de 

 medewerkers om het voortbestaan te kunnen garanderen. Gegeven het

 feit dat deskundige, gemotiveerde en langduriger inzetbare medewer- 

 kers moeilijker te werven zijn, zal hier meer aandacht aan dienen te  

 worden besteed. 

 In komende beleidsperiode wordt concreet beoordeeld: 

 a. Welke behoefte er bestaat aan het werven van nieuwe medewerkers.

 b. De mate waarin BSR er in slaagt om nieuwe medewerkers te 

  werven. en

 c. Of het concrete verloop onder de medewerkers of het uitblijven  

  daarvan inzichtelijk kan worden gemaakt. 

 d. En wordt een introductieprogramma samengesteld dat nieuwe  

  medewerkers kunnen volgen bij aanvang van hun werkzaam-

  heden. Het programma dient te worden gespecificeerd per project.  

  Aanvankelijk zal worden gestart met een opleidingsmodule voor  

  de werkzaamheden van sociaal raadsliedenwerk, aangezien deze  

  het meest omvattend is. 

2. Social return. Bij BSR zijn vrijwilligers werkzaam die werkzoekend  

 zijn en tussentijds actief willen blijven in hun vakgebied of werkervaring  

 kunnen opdoen. In deze beleidsperiode zal worden onderzocht:  

 a. Of er aanbod is van werkzoekenden die kunnen worden ingezet  

  bij BSR.

 b. Hoe mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ingezet  

  kunnen worden bij de werkzaamheden.

3. Behoud medewerkers. Ter behoud van alle medewerkers, waar onder  

 ook kunnen worden begrepen bestuursleden en coördinatoren, zal de  

 organisatie blijven investeren in medewerkers, enerzijds middels uitingen  

 van waardering, anderzijds door hen in staat te stellen middels scholing  

 op kwalitatief goed niveau uitvoering te kunnen blijven geven aan hun  

 dienstverlening. In deze beleidsperiode dient hieraan extra aandacht te  

 worden geschonken. 

 a. Voor de coördinatoren geldt dat met hen dient te worden gesproken  

  over het voor hen geldende LBB (Loopbaanbegeleidingsbudget). 

 b. Voorts kan onder de huidige medewerkers worden gepeild welke  

  behoefte bestaat aan onderlinge activiteiten en aan opleidings- 

  mogelijkheden, alles in

  het kader van de waarde-

  ring en stimulering van

   medewerkers in het ver-

  richten van hun werk-

  zaamheden.

4. Specialisatie medewerkers. De afgelopen jaren is de complexiteit  

 van zaken waarin BSR haar diensten verleent toegenomen. In 2017  

 wordt door de coördinatoren samen met de medewerkers onderzocht:

 a. Of er binnen het team van medewerkers naast de min of meer  

  algemeen deskundige medewerkers behoefte is aan medewer- 

  kers die op een of meer gebieden beschikken over specialistisch  

  kennisniveau en in dat kader als vraagbaak kunnen gelden voor  

  de in bredere zin inzetbare medewerkers, dus een onderscheid in  

  generalisten en specialisten.

 b. Of deze specialisten een meerwaarde kunnen betekenen in de 

  advieskwaliteit van BSR.

 c. Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2018 komt de coördinatie met een  

  advies aan het bestuur.

5. Taken en belasting coördinatoren. Het aanstellen van een extra 

 parttime coördinator in 2016 zal in eerste instantie door het inwerken  

 en het komen tot een goed uitgebalanceerde taakverdeling de nodige  

 tijd vereisen. De inzetbaarheid van de tweede coördinator gaat voorts  

 leiden tot minder kwetsbaarheid in de organisatie en extra capaciteit  

 voor nieuw activiteiten, zowel intern als extern.

 a. Binnen deze beleidsperiode zal door de coördinatie periodiek  

  overleg plaatsvinden over de verdeling van de werkzaamheden  

  om zodoende tot een optimale afstemming te komen.

 b. De coördinatoren kunnen elkaars werkzaamheden overnemen bij  

  afwezigheid. 

 c. De uren die extra beschikbaar zijn gekomen, zullen  zo optimaal  

  mogelijk ingezet worden, voor wat betreft de doelstellingen van  

  dit beleidsplan.

6. Statutaire bestuursperiode. Het bestuur zal zich gaan buigen over de  

 statuten van BSR, in het bijzonder ten aanzien van de thans geldende  

 bestuursperiode. Dit ter voorkoming van het wegvloeien van kennis en  

 kunde van de bestuursleden bij aftreden na de relatief korte, maximale  

 bestuursperiode. Het heeft de voorkeur om voor langere periode bestuurs- 

 leden aan zich te verbinden op vrijwillige basis. 

 a. Het bestuur zal zich in 2017 buigen over statuten van BSR. 

 b. Het bestuur zal omtrent haar voorstel tot aanpassing van de statuten  

  de MR en coördinatie om een advies vragen.

 c. Indien het bestuur tot besluit komt dat de geldende bestuursperiode  

  gewijzigd moet worden zal zij overgaan tot aanpassing van de  

  statuten.

7. Een toekomstbestendig BSR. We leven in een economie waar 24/7  

 bijna alles te krijgen is. Steeds vaker halen de consumenten informatie  

 van internet. Op het internet kan je vragen stellen en krijg je antwoord.  

 Het is de vraag of de toekomstige cliënten dit ook van BSR verwachten,  

 of de organisatie dient te veranderen om een toekomstbestendige orga- 

 nisatie te blijven en zo ja, hoe. BSR wil iedereen van dienst kunnen zijn,  

 maar wil er ook zijn voor de cliënten die geen gebruik maken van deze  

 nieuwe technieken. De komende beleidsperiode wordt onderzocht of de  

 organisatie haar dienstverlening moet veranderen om een toekomst- 

 bestendige organisatie te blijven (dit geldt voor zowel het bestuur, de  

 coördinatie als voor de medewerkers):

 a. Welke veranderingen gewenst en mogelijk zijn 

 b. Het 1e kwartaal 2018 is de uitkomst hiervan in het bestuur besproken.

8. Veldhovenaren weten wat BSR voor hen kan betekenen. BSR heeft

 een goede naam bij zowel professionele als vrijwillige organisaties in de  

 Veldhovense samenleving. Niettemin kan worden vastgesteld dat de  

 bekendheid met het werk van het bureau bij meerdere groepen in de  

 samenleving nogal te wensen overlaat. Het is zeker nodig meer en  

 gerichter aandacht te besteden aan een stevig PR-beleid en aan een  

 actieve voorlichting. 

       a. De komende periode wordt  

        er ruim aandacht besteed  

        aan het geven van voorlichting  

        over de werkwijze van BSR. 

       b. Organisaties en instellingen  

        zullen actief worden benaderd  

        om zodoende de naamsbe- 

        kendheid te vergroten. 

       c. Tevens zal door de coördi- 

        natie worden onderzocht in  

        hoeverre sociale media hier- 

        aan kunnen bijdragen. 

 

9. BSR is bekend bij en vraagbaak voor collega-organisaties. BSR is  

 al een vraagbaak voor de Veldhovense burger, maar wil ook de vraag- 

 baak zijn voor collega-organisaties zoals de gemeente, Lumens-werkt,  

 SWOVE, Cordaad en generalisten en specialisten uit de diverse disciplines.  

 BSR heeft als doel dat alle betrokkenen op het sociaal speelveld de  

 organisatie weten te vinden voor vakinhoudelijke vragen en voor door- 

 verwijzing van cliënten. In de komende beleidsperiode hebben de coör- 

 dinatoren, de medewerkers en bestuur (netwerk-)bijeenkomsten be- 

 zocht of georganiseerd waardoor de bekendheid van BSR bij de sociale  

 samenwerkingspartners is vergoot.

10. De jeugd weet BSR te vinden. Algemeen bekend is dat onder de  

 jeugd veel problemen bestaan. Er komt echter nog een beperkt aantal  

 hulpvragen vanuit de jeugd. Onderzocht dient te worden op welke wijze  

 de jeugd kan worden benaderd om bekend te raken met BSR en zijn  

 dienstverlening.

 a. De coördinatie zal het 2e kwartaal van 2017 gebruiken om te  

  onderzoeken, in samenwerking met hulpverlenende instellingen,  

  hoe de jeugd van Veldhoven kan worden bereikt. Er zullen ge- 

  sprekken plaatsvinden met o.a medewerkers van Cordaad, scholen 

  en het Centrum voor Jeugd en Gezin, om zodoende kennis te 

  vergaren rondom de communicatie met de jeugd en hierop gerichte

  activiteiten te ontplooien. 

 b. Vanaf het 4e kwartaal 2017 zal door de coördinatie periodiek  

  worden getoetst in hoeverre door de nieuwe benadering het aantal

  jeugdige cliënten is toegenomen.  

11. De website www.bsrveldhoven.nl is het digitale visitekaartje van BSR.

 De nieuwe website is sinds begin 2016 in de lucht en zal steeds verder  

 worden uitgebreid om ook digitaal

 optimaal diensten te kunnen verlenen. 

 a. De website wordt doorlopend

  actueel gehouden en verder

  uitgebreid. 

 b. Er zal een teller worden geïn-

  stalleerd aan de website om

  zodoende het aantal bezoeken

  per pagina te monitoren. 

12. De kwaliteit van de dienstverlening vindt BSR zeer belangrijk.  

 Omdat de dossiers steeds complexer worden en er vaak meerdere con- 

 tactmomenten voor één dossier zijn is het noodzakelijk dat er een goede 

 contactregistratie is. Er wordt onderzocht of de huidige manier van 

 registreren nog voldoet aan de wensen en eisen en of er software is  

 waarin een en ander beter vastgelegd kan worden.

 Voor het einde van 2017 

 a. is onderzocht of de huidige wijze van verslaglegging aan gepast 

  moet worden en 

 b. ligt er een voorstel aan het bestuur.

13. Privacy van cliënten is en blijft een gevoelig en belangrijk onderwerp.  

 Enerzijds wil de organisatie de anonimiteit van haar cliënten respecteren,  

 anderzijds is inzage in de persoonsgegevens van cliënten noodzakelijk  

 voor een goede dienstverlening. BSR gaat onderzoeken of het nog vol- 

 doet aan de huidige, onlangs gewijzigde privacy regelgeving en zal  

 indien dit gewenst is, het privacy beleid vastleggen in een protocol.

 a. Voor het einde van het tweede kwartaal van 2017 is onderzocht  

  door een student HBO-recht als zijnde een afstudeer stage of BSR  

  voldoet aan de privacy regelgeving en 

 b. in het 4e kwartaal van 2017 wordt,

  indien noodzakelijk, een protocol

  vastgesteld.

14. BSR is minder afhankelijk. Er wordt door de organisatie onder zocht  

 of  er mogelijkheden zijn om buiten de gemeente Veldhoven haar dien- 

 sten aan te bieden. Gebleken is dat buiten de gemeente Veldhoven  

 onvoldoende mogelijkheden bestaan voor burgers om zich tot een ver- 

 gelijkbare instantie als BSR te wenden.

 a. Komende beleidsperiode wordt door zowel het bestuur als de  

  coördinatie onderzocht of er mogelijkheden zijn en of het raad- 

  zaam is het werkterrein van BSR uit te breiden naar andere  

  gemeenten naast Veldhoven en

 b. is hierover door het bestuur een besluit genomen.

15. BSR is en blijft financieel gezond en transparant. Doordat de orga- 

 nisatie afhankelijk is van subsidie is het moeilijk om zonder grote financiële 

 risico’s meerjarige contracten aan te gaan. De reservepositie dient vol- 

 doende te zijn om deze risico’s af te dekken. Alle geldstromen geschieden  

 zover als mogelijk bancair.

 a. De financiële risico’s van meerjarige overeenkomsten worden  

  jaarlijks geanalyseerd en in kaart gebracht.

 b. Er is een reserve opgebouwd om de financiële risico’s op te vangen.

16. Optimalisatie ondersteuning digitalisering: Door de steeds meer  

 toenemende digitalisering zal BSR  burgers wegwijs maken in de digitale  

 samenleving, voor zover mogelijk. Hierdoor wordt het vertrouwen van  

 de cliënt vergroot, waardoor de zelfredzaamheid wordt bevorderd. 

 BSR is ook een digitale wegwijzer. De komende beleidsperiode zullen de  

 medewerkers

 a. ondersteuning bieden bij het invullen van digitale formulieren. 

 b. burgers vertrouwd maken met de digitale overheid.

 c. signaleren en doorverwijzen naar instanties die cursussen of  

  informatie bieden in het kader van het vergroten van digitale  

  kennis en vaardigheden. 

Het bestuur van BSR verwacht dat voormelde doelstellingen voldoende speci-

fiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn om hieraan gedu-

rende de komende beleidsperiode uitvoering te kunnen geven. 
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Overzicht doelstellingen beleidsperiode 2017 - 2019

De doelstellingen die BSR voor de komende beleidsperiode voor ogen heeft, 

zijn de volgende:

1. Werving medewerkers. De organisatie hecht grote waarde aan de 

 medewerkers om het voortbestaan te kunnen garanderen. Gegeven het

 feit dat deskundige, gemotiveerde en langduriger inzetbare medewer- 

 kers moeilijker te werven zijn, zal hier meer aandacht aan dienen te  

 worden besteed. 

 In komende beleidsperiode wordt concreet beoordeeld: 

 a. Welke behoefte er bestaat aan het werven van nieuwe medewerkers.

 b. De mate waarin BSR er in slaagt om nieuwe medewerkers te 

  werven. en

 c. Of het concrete verloop onder de medewerkers of het uitblijven  

  daarvan inzichtelijk kan worden gemaakt. 

 d. En wordt een introductieprogramma samengesteld dat nieuwe  

  medewerkers kunnen volgen bij aanvang van hun werkzaam-

  heden. Het programma dient te worden gespecificeerd per project.  

  Aanvankelijk zal worden gestart met een opleidingsmodule voor  

  de werkzaamheden van sociaal raadsliedenwerk, aangezien deze  

  het meest omvattend is. 

2. Social return. Bij BSR zijn vrijwilligers werkzaam die werkzoekend  

 zijn en tussentijds actief willen blijven in hun vakgebied of werkervaring  

 kunnen opdoen. In deze beleidsperiode zal worden onderzocht:  

 a. Of er aanbod is van werkzoekenden die kunnen worden ingezet  

  bij BSR.

 b. Hoe mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ingezet  

  kunnen worden bij de werkzaamheden.

3. Behoud medewerkers. Ter behoud van alle medewerkers, waar onder  

 ook kunnen worden begrepen bestuursleden en coördinatoren, zal de  

 organisatie blijven investeren in medewerkers, enerzijds middels uitingen  

 van waardering, anderzijds door hen in staat te stellen middels scholing  

 op kwalitatief goed niveau uitvoering te kunnen blijven geven aan hun  

 dienstverlening. In deze beleidsperiode dient hieraan extra aandacht te  

 worden geschonken. 

 a. Voor de coördinatoren geldt dat met hen dient te worden gesproken  

  over het voor hen geldende LBB (Loopbaanbegeleidingsbudget). 

 b. Voorts kan onder de huidige medewerkers worden gepeild welke  

  behoefte bestaat aan onderlinge activiteiten en aan opleidings- 

  mogelijkheden, alles in

  het kader van de waarde-

  ring en stimulering van

   medewerkers in het ver-

  richten van hun werk-

  zaamheden.

4. Specialisatie medewerkers. De afgelopen jaren is de complexiteit  

 van zaken waarin BSR haar diensten verleent toegenomen. In 2017  

 wordt door de coördinatoren samen met de medewerkers onderzocht:

 a. Of er binnen het team van medewerkers naast de min of meer  

  algemeen deskundige medewerkers behoefte is aan medewer- 

  kers die op een of meer gebieden beschikken over specialistisch  

  kennisniveau en in dat kader als vraagbaak kunnen gelden voor  

  de in bredere zin inzetbare medewerkers, dus een onderscheid in  

  generalisten en specialisten.

 b. Of deze specialisten een meerwaarde kunnen betekenen in de 

  advieskwaliteit van BSR.

 c. Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2018 komt de coördinatie met een  

  advies aan het bestuur.

5. Taken en belasting coördinatoren. Het aanstellen van een extra 

 parttime coördinator in 2016 zal in eerste instantie door het inwerken  

 en het komen tot een goed uitgebalanceerde taakverdeling de nodige  

 tijd vereisen. De inzetbaarheid van de tweede coördinator gaat voorts  

 leiden tot minder kwetsbaarheid in de organisatie en extra capaciteit  

 voor nieuw activiteiten, zowel intern als extern.

 a. Binnen deze beleidsperiode zal door de coördinatie periodiek  

  overleg plaatsvinden over de verdeling van de werkzaamheden  

  om zodoende tot een optimale afstemming te komen.

 b. De coördinatoren kunnen elkaars werkzaamheden overnemen bij  

  afwezigheid. 

 c. De uren die extra beschikbaar zijn gekomen, zullen  zo optimaal  

  mogelijk ingezet worden, voor wat betreft de doelstellingen van  

  dit beleidsplan.

6. Statutaire bestuursperiode. Het bestuur zal zich gaan buigen over de  

 statuten van BSR, in het bijzonder ten aanzien van de thans geldende  

 bestuursperiode. Dit ter voorkoming van het wegvloeien van kennis en  

 kunde van de bestuursleden bij aftreden na de relatief korte, maximale  

 bestuursperiode. Het heeft de voorkeur om voor langere periode bestuurs- 

 leden aan zich te verbinden op vrijwillige basis. 

 a. Het bestuur zal zich in 2017 buigen over statuten van BSR. 

 b. Het bestuur zal omtrent haar voorstel tot aanpassing van de statuten  

  de MR en coördinatie om een advies vragen.

 c. Indien het bestuur tot besluit komt dat de geldende bestuursperiode  

  gewijzigd moet worden zal zij overgaan tot aanpassing van de  

  statuten.

7. Een toekomstbestendig BSR. We leven in een economie waar 24/7  

 bijna alles te krijgen is. Steeds vaker halen de consumenten informatie  

 van internet. Op het internet kan je vragen stellen en krijg je antwoord.  

 Het is de vraag of de toekomstige cliënten dit ook van BSR verwachten,  

 of de organisatie dient te veranderen om een toekomstbestendige orga- 

 nisatie te blijven en zo ja, hoe. BSR wil iedereen van dienst kunnen zijn,  

 maar wil er ook zijn voor de cliënten die geen gebruik maken van deze  

 nieuwe technieken. De komende beleidsperiode wordt onderzocht of de  

 organisatie haar dienstverlening moet veranderen om een toekomst- 

 bestendige organisatie te blijven (dit geldt voor zowel het bestuur, de  

 coördinatie als voor de medewerkers):

 a. Welke veranderingen gewenst en mogelijk zijn 

 b. Het 1e kwartaal 2018 is de uitkomst hiervan in het bestuur besproken.

8. Veldhovenaren weten wat BSR voor hen kan betekenen. BSR heeft

 een goede naam bij zowel professionele als vrijwillige organisaties in de  

 Veldhovense samenleving. Niettemin kan worden vastgesteld dat de  

 bekendheid met het werk van het bureau bij meerdere groepen in de  

 samenleving nogal te wensen overlaat. Het is zeker nodig meer en  

 gerichter aandacht te besteden aan een stevig PR-beleid en aan een  

 actieve voorlichting. 

       a. De komende periode wordt  

        er ruim aandacht besteed  

        aan het geven van voorlichting  

        over de werkwijze van BSR. 

       b. Organisaties en instellingen  

        zullen actief worden benaderd  

        om zodoende de naamsbe- 

        kendheid te vergroten. 

       c. Tevens zal door de coördi- 

        natie worden onderzocht in  

        hoeverre sociale media hier- 

        aan kunnen bijdragen. 

 

9. BSR is bekend bij en vraagbaak voor collega-organisaties. BSR is  

 al een vraagbaak voor de Veldhovense burger, maar wil ook de vraag- 

 baak zijn voor collega-organisaties zoals de gemeente, Lumens-werkt,  

 SWOVE, Cordaad en generalisten en specialisten uit de diverse disciplines.  

 BSR heeft als doel dat alle betrokkenen op het sociaal speelveld de  

 organisatie weten te vinden voor vakinhoudelijke vragen en voor door- 

 verwijzing van cliënten. In de komende beleidsperiode hebben de coör- 

 dinatoren, de medewerkers en bestuur (netwerk-)bijeenkomsten be- 

 zocht of georganiseerd waardoor de bekendheid van BSR bij de sociale  

 samenwerkingspartners is vergoot.

10. De jeugd weet BSR te vinden. Algemeen bekend is dat onder de  

 jeugd veel problemen bestaan. Er komt echter nog een beperkt aantal  

 hulpvragen vanuit de jeugd. Onderzocht dient te worden op welke wijze  

 de jeugd kan worden benaderd om bekend te raken met BSR en zijn  

 dienstverlening.

 a. De coördinatie zal het 2e kwartaal van 2017 gebruiken om te  

  onderzoeken, in samenwerking met hulpverlenende instellingen,  

  hoe de jeugd van Veldhoven kan worden bereikt. Er zullen ge- 

  sprekken plaatsvinden met o.a medewerkers van Cordaad, scholen 

  en het Centrum voor Jeugd en Gezin, om zodoende kennis te 

  vergaren rondom de communicatie met de jeugd en hierop gerichte

  activiteiten te ontplooien. 

 b. Vanaf het 4e kwartaal 2017 zal door de coördinatie periodiek  

  worden getoetst in hoeverre door de nieuwe benadering het aantal

  jeugdige cliënten is toegenomen.  

11. De website www.bsrveldhoven.nl is het digitale visitekaartje van BSR.

 De nieuwe website is sinds begin 2016 in de lucht en zal steeds verder  

 worden uitgebreid om ook digitaal

 optimaal diensten te kunnen verlenen. 

 a. De website wordt doorlopend

  actueel gehouden en verder

  uitgebreid. 

 b. Er zal een teller worden geïn-

  stalleerd aan de website om

  zodoende het aantal bezoeken

  per pagina te monitoren. 

12. De kwaliteit van de dienstverlening vindt BSR zeer belangrijk.  

 Omdat de dossiers steeds complexer worden en er vaak meerdere con- 

 tactmomenten voor één dossier zijn is het noodzakelijk dat er een goede 

 contactregistratie is. Er wordt onderzocht of de huidige manier van 

 registreren nog voldoet aan de wensen en eisen en of er software is  

 waarin een en ander beter vastgelegd kan worden.

 Voor het einde van 2017 

 a. is onderzocht of de huidige wijze van verslaglegging aan gepast 

  moet worden en 

 b. ligt er een voorstel aan het bestuur.

13. Privacy van cliënten is en blijft een gevoelig en belangrijk onderwerp.  

 Enerzijds wil de organisatie de anonimiteit van haar cliënten respecteren,  

 anderzijds is inzage in de persoonsgegevens van cliënten noodzakelijk  

 voor een goede dienstverlening. BSR gaat onderzoeken of het nog vol- 

 doet aan de huidige, onlangs gewijzigde privacy regelgeving en zal  

 indien dit gewenst is, het privacy beleid vastleggen in een protocol.

 a. Voor het einde van het tweede kwartaal van 2017 is onderzocht  

  door een student HBO-recht als zijnde een afstudeer stage of BSR  

  voldoet aan de privacy regelgeving en 

 b. in het 4e kwartaal van 2017 wordt,

  indien noodzakelijk, een protocol

  vastgesteld.

14. BSR is minder afhankelijk. Er wordt door de organisatie onder zocht  

 of  er mogelijkheden zijn om buiten de gemeente Veldhoven haar dien- 

 sten aan te bieden. Gebleken is dat buiten de gemeente Veldhoven  

 onvoldoende mogelijkheden bestaan voor burgers om zich tot een ver- 

 gelijkbare instantie als BSR te wenden.

 a. Komende beleidsperiode wordt door zowel het bestuur als de  

  coördinatie onderzocht of er mogelijkheden zijn en of het raad- 

  zaam is het werkterrein van BSR uit te breiden naar andere  

  gemeenten naast Veldhoven en

 b. is hierover door het bestuur een besluit genomen.

Live-Chat

Hallo! Welkom bij

BSR Veldhoven.

Waar kan ik u mee helpen?

|

15. BSR is en blijft financieel gezond en transparant. Doordat de orga- 

 nisatie afhankelijk is van subsidie is het moeilijk om zonder grote financiële 

 risico’s meerjarige contracten aan te gaan. De reservepositie dient vol- 

 doende te zijn om deze risico’s af te dekken. Alle geldstromen geschieden  

 zover als mogelijk bancair.

 a. De financiële risico’s van meerjarige overeenkomsten worden  

  jaarlijks geanalyseerd en in kaart gebracht.

 b. Er is een reserve opgebouwd om de financiële risico’s op te vangen.

16. Optimalisatie ondersteuning digitalisering: Door de steeds meer  

 toenemende digitalisering zal BSR  burgers wegwijs maken in de digitale  

 samenleving, voor zover mogelijk. Hierdoor wordt het vertrouwen van  

 de cliënt vergroot, waardoor de zelfredzaamheid wordt bevorderd. 

 BSR is ook een digitale wegwijzer. De komende beleidsperiode zullen de  

 medewerkers

 a. ondersteuning bieden bij het invullen van digitale formulieren. 

 b. burgers vertrouwd maken met de digitale overheid.

 c. signaleren en doorverwijzen naar instanties die cursussen of  

  informatie bieden in het kader van het vergroten van digitale  

  kennis en vaardigheden. 

Het bestuur van BSR verwacht dat voormelde doelstellingen voldoende speci-

fiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn om hieraan gedu-

rende de komende beleidsperiode uitvoering te kunnen geven. 
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Overzicht doelstellingen beleidsperiode 2017 - 2019

De doelstellingen die BSR voor de komende beleidsperiode voor ogen heeft, 

zijn de volgende:

1. Werving medewerkers. De organisatie hecht grote waarde aan de 

 medewerkers om het voortbestaan te kunnen garanderen. Gegeven het

 feit dat deskundige, gemotiveerde en langduriger inzetbare medewer- 

 kers moeilijker te werven zijn, zal hier meer aandacht aan dienen te  

 worden besteed. 

 In komende beleidsperiode wordt concreet beoordeeld: 

 a. Welke behoefte er bestaat aan het werven van nieuwe medewerkers.

 b. De mate waarin BSR er in slaagt om nieuwe medewerkers te 

  werven. en

 c. Of het concrete verloop onder de medewerkers of het uitblijven  

  daarvan inzichtelijk kan worden gemaakt. 

 d. En wordt een introductieprogramma samengesteld dat nieuwe  

  medewerkers kunnen volgen bij aanvang van hun werkzaam-

  heden. Het programma dient te worden gespecificeerd per project.  

  Aanvankelijk zal worden gestart met een opleidingsmodule voor  

  de werkzaamheden van sociaal raadsliedenwerk, aangezien deze  

  het meest omvattend is. 

2. Social return. Bij BSR zijn vrijwilligers werkzaam die werkzoekend  

 zijn en tussentijds actief willen blijven in hun vakgebied of werkervaring  

 kunnen opdoen. In deze beleidsperiode zal worden onderzocht:  

 a. Of er aanbod is van werkzoekenden die kunnen worden ingezet  

  bij BSR.

 b. Hoe mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ingezet  

  kunnen worden bij de werkzaamheden.

3. Behoud medewerkers. Ter behoud van alle medewerkers, waar onder  

 ook kunnen worden begrepen bestuursleden en coördinatoren, zal de  

 organisatie blijven investeren in medewerkers, enerzijds middels uitingen  

 van waardering, anderzijds door hen in staat te stellen middels scholing  

 op kwalitatief goed niveau uitvoering te kunnen blijven geven aan hun  

 dienstverlening. In deze beleidsperiode dient hieraan extra aandacht te  

 worden geschonken. 

 a. Voor de coördinatoren geldt dat met hen dient te worden gesproken  

  over het voor hen geldende LBB (Loopbaanbegeleidingsbudget). 

 b. Voorts kan onder de huidige medewerkers worden gepeild welke  

  behoefte bestaat aan onderlinge activiteiten en aan opleidings- 

  mogelijkheden, alles in

  het kader van de waarde-

  ring en stimulering van

   medewerkers in het ver-

  richten van hun werk-

  zaamheden.

4. Specialisatie medewerkers. De afgelopen jaren is de complexiteit  

 van zaken waarin BSR haar diensten verleent toegenomen. In 2017  

 wordt door de coördinatoren samen met de medewerkers onderzocht:

 a. Of er binnen het team van medewerkers naast de min of meer  

  algemeen deskundige medewerkers behoefte is aan medewer- 

  kers die op een of meer gebieden beschikken over specialistisch  

  kennisniveau en in dat kader als vraagbaak kunnen gelden voor  

  de in bredere zin inzetbare medewerkers, dus een onderscheid in  

  generalisten en specialisten.

 b. Of deze specialisten een meerwaarde kunnen betekenen in de 

  advieskwaliteit van BSR.

 c. Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2018 komt de coördinatie met een  

  advies aan het bestuur.

5. Taken en belasting coördinatoren. Het aanstellen van een extra 

 parttime coördinator in 2016 zal in eerste instantie door het inwerken  

 en het komen tot een goed uitgebalanceerde taakverdeling de nodige  

 tijd vereisen. De inzetbaarheid van de tweede coördinator gaat voorts  

 leiden tot minder kwetsbaarheid in de organisatie en extra capaciteit  

 voor nieuw activiteiten, zowel intern als extern.

 a. Binnen deze beleidsperiode zal door de coördinatie periodiek  

  overleg plaatsvinden over de verdeling van de werkzaamheden  

  om zodoende tot een optimale afstemming te komen.

 b. De coördinatoren kunnen elkaars werkzaamheden overnemen bij  

  afwezigheid. 

 c. De uren die extra beschikbaar zijn gekomen, zullen  zo optimaal  

  mogelijk ingezet worden, voor wat betreft de doelstellingen van  

  dit beleidsplan.

6. Statutaire bestuursperiode. Het bestuur zal zich gaan buigen over de  

 statuten van BSR, in het bijzonder ten aanzien van de thans geldende  

 bestuursperiode. Dit ter voorkoming van het wegvloeien van kennis en  

 kunde van de bestuursleden bij aftreden na de relatief korte, maximale  

 bestuursperiode. Het heeft de voorkeur om voor langere periode bestuurs- 

 leden aan zich te verbinden op vrijwillige basis. 

 a. Het bestuur zal zich in 2017 buigen over statuten van BSR. 

 b. Het bestuur zal omtrent haar voorstel tot aanpassing van de statuten  

  de MR en coördinatie om een advies vragen.

 c. Indien het bestuur tot besluit komt dat de geldende bestuursperiode  

  gewijzigd moet worden zal zij overgaan tot aanpassing van de  

  statuten.

7. Een toekomstbestendig BSR. We leven in een economie waar 24/7  

 bijna alles te krijgen is. Steeds vaker halen de consumenten informatie  

 van internet. Op het internet kan je vragen stellen en krijg je antwoord.  

 Het is de vraag of de toekomstige cliënten dit ook van BSR verwachten,  

 of de organisatie dient te veranderen om een toekomstbestendige orga- 

 nisatie te blijven en zo ja, hoe. BSR wil iedereen van dienst kunnen zijn,  

 maar wil er ook zijn voor de cliënten die geen gebruik maken van deze  

 nieuwe technieken. De komende beleidsperiode wordt onderzocht of de  

 organisatie haar dienstverlening moet veranderen om een toekomst- 

 bestendige organisatie te blijven (dit geldt voor zowel het bestuur, de  

 coördinatie als voor de medewerkers):

 a. Welke veranderingen gewenst en mogelijk zijn 

 b. Het 1e kwartaal 2018 is de uitkomst hiervan in het bestuur besproken.

8. Veldhovenaren weten wat BSR voor hen kan betekenen. BSR heeft

 een goede naam bij zowel professionele als vrijwillige organisaties in de  

 Veldhovense samenleving. Niettemin kan worden vastgesteld dat de  

 bekendheid met het werk van het bureau bij meerdere groepen in de  

 samenleving nogal te wensen overlaat. Het is zeker nodig meer en  

 gerichter aandacht te besteden aan een stevig PR-beleid en aan een  

 actieve voorlichting. 

       a. De komende periode wordt  

        er ruim aandacht besteed  

        aan het geven van voorlichting  

        over de werkwijze van BSR. 

       b. Organisaties en instellingen  

        zullen actief worden benaderd  

        om zodoende de naamsbe- 

        kendheid te vergroten. 

       c. Tevens zal door de coördi- 

        natie worden onderzocht in  

        hoeverre sociale media hier- 

        aan kunnen bijdragen. 

 

9. BSR is bekend bij en vraagbaak voor collega-organisaties. BSR is  

 al een vraagbaak voor de Veldhovense burger, maar wil ook de vraag- 

 baak zijn voor collega-organisaties zoals de gemeente, Lumens-werkt,  

 SWOVE, Cordaad en generalisten en specialisten uit de diverse disciplines.  

 BSR heeft als doel dat alle betrokkenen op het sociaal speelveld de  

 organisatie weten te vinden voor vakinhoudelijke vragen en voor door- 

 verwijzing van cliënten. In de komende beleidsperiode hebben de coör- 

 dinatoren, de medewerkers en bestuur (netwerk-)bijeenkomsten be- 

 zocht of georganiseerd waardoor de bekendheid van BSR bij de sociale  

 samenwerkingspartners is vergoot.

10. De jeugd weet BSR te vinden. Algemeen bekend is dat onder de  

 jeugd veel problemen bestaan. Er komt echter nog een beperkt aantal  

 hulpvragen vanuit de jeugd. Onderzocht dient te worden op welke wijze  

 de jeugd kan worden benaderd om bekend te raken met BSR en zijn  

 dienstverlening.

 a. De coördinatie zal het 2e kwartaal van 2017 gebruiken om te  

  onderzoeken, in samenwerking met hulpverlenende instellingen,  

  hoe de jeugd van Veldhoven kan worden bereikt. Er zullen ge- 

  sprekken plaatsvinden met o.a medewerkers van Cordaad, scholen 

  en het Centrum voor Jeugd en Gezin, om zodoende kennis te 

  vergaren rondom de communicatie met de jeugd en hierop gerichte

  activiteiten te ontplooien. 

 b. Vanaf het 4e kwartaal 2017 zal door de coördinatie periodiek  

  worden getoetst in hoeverre door de nieuwe benadering het aantal

  jeugdige cliënten is toegenomen.  

11. De website www.bsrveldhoven.nl is het digitale visitekaartje van BSR.

 De nieuwe website is sinds begin 2016 in de lucht en zal steeds verder  

 worden uitgebreid om ook digitaal

 optimaal diensten te kunnen verlenen. 

 a. De website wordt doorlopend

  actueel gehouden en verder

  uitgebreid. 

 b. Er zal een teller worden geïn-

  stalleerd aan de website om

  zodoende het aantal bezoeken

  per pagina te monitoren. 

12. De kwaliteit van de dienstverlening vindt BSR zeer belangrijk.  

 Omdat de dossiers steeds complexer worden en er vaak meerdere con- 

 tactmomenten voor één dossier zijn is het noodzakelijk dat er een goede 

 contactregistratie is. Er wordt onderzocht of de huidige manier van 

 registreren nog voldoet aan de wensen en eisen en of er software is  

 waarin een en ander beter vastgelegd kan worden.

 Voor het einde van 2017 

 a. is onderzocht of de huidige wijze van verslaglegging aan gepast 

  moet worden en 

 b. ligt er een voorstel aan het bestuur.

13. Privacy van cliënten is en blijft een gevoelig en belangrijk onderwerp.  

 Enerzijds wil de organisatie de anonimiteit van haar cliënten respecteren,  

 anderzijds is inzage in de persoonsgegevens van cliënten noodzakelijk  

 voor een goede dienstverlening. BSR gaat onderzoeken of het nog vol- 

 doet aan de huidige, onlangs gewijzigde privacy regelgeving en zal  

 indien dit gewenst is, het privacy beleid vastleggen in een protocol.

 a. Voor het einde van het tweede kwartaal van 2017 is onderzocht  

  door een student HBO-recht als zijnde een afstudeer stage of BSR  

  voldoet aan de privacy regelgeving en 

 b. in het 4e kwartaal van 2017 wordt,

  indien noodzakelijk, een protocol

  vastgesteld.

14. BSR is minder afhankelijk. Er wordt door de organisatie onder zocht  

 of  er mogelijkheden zijn om buiten de gemeente Veldhoven haar dien- 

 sten aan te bieden. Gebleken is dat buiten de gemeente Veldhoven  

 onvoldoende mogelijkheden bestaan voor burgers om zich tot een ver- 

 gelijkbare instantie als BSR te wenden.

 a. Komende beleidsperiode wordt door zowel het bestuur als de  

  coördinatie onderzocht of er mogelijkheden zijn en of het raad- 

  zaam is het werkterrein van BSR uit te breiden naar andere  

  gemeenten naast Veldhoven en

 b. is hierover door het bestuur een besluit genomen.

Privacy

15. BSR is en blijft financieel gezond en transparant. Doordat de orga- 

 nisatie afhankelijk is van subsidie is het moeilijk om zonder grote financiële 

 risico’s meerjarige contracten aan te gaan. De reservepositie dient vol- 

 doende te zijn om deze risico’s af te dekken. Alle geldstromen geschieden  

 zover als mogelijk bancair.

 a. De financiële risico’s van meerjarige overeenkomsten worden  

  jaarlijks geanalyseerd en in kaart gebracht.

 b. Er is een reserve opgebouwd om de financiële risico’s op te vangen.

16. Optimalisatie ondersteuning digitalisering: Door de steeds meer  

 toenemende digitalisering zal BSR  burgers wegwijs maken in de digitale  

 samenleving, voor zover mogelijk. Hierdoor wordt het vertrouwen van  

 de cliënt vergroot, waardoor de zelfredzaamheid wordt bevorderd. 

 BSR is ook een digitale wegwijzer. De komende beleidsperiode zullen de  

 medewerkers

 a. ondersteuning bieden bij het invullen van digitale formulieren. 

 b. burgers vertrouwd maken met de digitale overheid.

 c. signaleren en doorverwijzen naar instanties die cursussen of  

  informatie bieden in het kader van het vergroten van digitale  

  kennis en vaardigheden. 

Het bestuur van BSR verwacht dat voormelde doelstellingen voldoende speci-

fiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn om hieraan gedu-

rende de komende beleidsperiode uitvoering te kunnen geven. 
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Overzicht doelstellingen beleidsperiode 2017 - 2019

De doelstellingen die BSR voor de komende beleidsperiode voor ogen heeft, 

zijn de volgende:

1. Werving medewerkers. De organisatie hecht grote waarde aan de 

 medewerkers om het voortbestaan te kunnen garanderen. Gegeven het

 feit dat deskundige, gemotiveerde en langduriger inzetbare medewer- 

 kers moeilijker te werven zijn, zal hier meer aandacht aan dienen te  

 worden besteed. 

 In komende beleidsperiode wordt concreet beoordeeld: 

 a. Welke behoefte er bestaat aan het werven van nieuwe medewerkers.

 b. De mate waarin BSR er in slaagt om nieuwe medewerkers te 

  werven. en

 c. Of het concrete verloop onder de medewerkers of het uitblijven  

  daarvan inzichtelijk kan worden gemaakt. 

 d. En wordt een introductieprogramma samengesteld dat nieuwe  

  medewerkers kunnen volgen bij aanvang van hun werkzaam-

  heden. Het programma dient te worden gespecificeerd per project.  

  Aanvankelijk zal worden gestart met een opleidingsmodule voor  

  de werkzaamheden van sociaal raadsliedenwerk, aangezien deze  

  het meest omvattend is. 

2. Social return. Bij BSR zijn vrijwilligers werkzaam die werkzoekend  

 zijn en tussentijds actief willen blijven in hun vakgebied of werkervaring  

 kunnen opdoen. In deze beleidsperiode zal worden onderzocht:  

 a. Of er aanbod is van werkzoekenden die kunnen worden ingezet  

  bij BSR.

 b. Hoe mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ingezet  

  kunnen worden bij de werkzaamheden.

3. Behoud medewerkers. Ter behoud van alle medewerkers, waar onder  

 ook kunnen worden begrepen bestuursleden en coördinatoren, zal de  

 organisatie blijven investeren in medewerkers, enerzijds middels uitingen  

 van waardering, anderzijds door hen in staat te stellen middels scholing  

 op kwalitatief goed niveau uitvoering te kunnen blijven geven aan hun  

 dienstverlening. In deze beleidsperiode dient hieraan extra aandacht te  

 worden geschonken. 

 a. Voor de coördinatoren geldt dat met hen dient te worden gesproken  

  over het voor hen geldende LBB (Loopbaanbegeleidingsbudget). 

 b. Voorts kan onder de huidige medewerkers worden gepeild welke  

  behoefte bestaat aan onderlinge activiteiten en aan opleidings- 

  mogelijkheden, alles in

  het kader van de waarde-

  ring en stimulering van

   medewerkers in het ver-

  richten van hun werk-

  zaamheden.

4. Specialisatie medewerkers. De afgelopen jaren is de complexiteit  

 van zaken waarin BSR haar diensten verleent toegenomen. In 2017  

 wordt door de coördinatoren samen met de medewerkers onderzocht:

 a. Of er binnen het team van medewerkers naast de min of meer  

  algemeen deskundige medewerkers behoefte is aan medewer- 

  kers die op een of meer gebieden beschikken over specialistisch  

  kennisniveau en in dat kader als vraagbaak kunnen gelden voor  

  de in bredere zin inzetbare medewerkers, dus een onderscheid in  

  generalisten en specialisten.

 b. Of deze specialisten een meerwaarde kunnen betekenen in de 

  advieskwaliteit van BSR.

 c. Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2018 komt de coördinatie met een  

  advies aan het bestuur.

5. Taken en belasting coördinatoren. Het aanstellen van een extra 

 parttime coördinator in 2016 zal in eerste instantie door het inwerken  

 en het komen tot een goed uitgebalanceerde taakverdeling de nodige  

 tijd vereisen. De inzetbaarheid van de tweede coördinator gaat voorts  

 leiden tot minder kwetsbaarheid in de organisatie en extra capaciteit  

 voor nieuw activiteiten, zowel intern als extern.

 a. Binnen deze beleidsperiode zal door de coördinatie periodiek  

  overleg plaatsvinden over de verdeling van de werkzaamheden  

  om zodoende tot een optimale afstemming te komen.

 b. De coördinatoren kunnen elkaars werkzaamheden overnemen bij  

  afwezigheid. 

 c. De uren die extra beschikbaar zijn gekomen, zullen  zo optimaal  

  mogelijk ingezet worden, voor wat betreft de doelstellingen van  

  dit beleidsplan.

6. Statutaire bestuursperiode. Het bestuur zal zich gaan buigen over de  

 statuten van BSR, in het bijzonder ten aanzien van de thans geldende  

 bestuursperiode. Dit ter voorkoming van het wegvloeien van kennis en  

 kunde van de bestuursleden bij aftreden na de relatief korte, maximale  

 bestuursperiode. Het heeft de voorkeur om voor langere periode bestuurs- 

 leden aan zich te verbinden op vrijwillige basis. 

 a. Het bestuur zal zich in 2017 buigen over statuten van BSR. 

 b. Het bestuur zal omtrent haar voorstel tot aanpassing van de statuten  

  de MR en coördinatie om een advies vragen.

 c. Indien het bestuur tot besluit komt dat de geldende bestuursperiode  

  gewijzigd moet worden zal zij overgaan tot aanpassing van de  

  statuten.

7. Een toekomstbestendig BSR. We leven in een economie waar 24/7  

 bijna alles te krijgen is. Steeds vaker halen de consumenten informatie  

 van internet. Op het internet kan je vragen stellen en krijg je antwoord.  

 Het is de vraag of de toekomstige cliënten dit ook van BSR verwachten,  

 of de organisatie dient te veranderen om een toekomstbestendige orga- 

 nisatie te blijven en zo ja, hoe. BSR wil iedereen van dienst kunnen zijn,  

 maar wil er ook zijn voor de cliënten die geen gebruik maken van deze  

 nieuwe technieken. De komende beleidsperiode wordt onderzocht of de  

 organisatie haar dienstverlening moet veranderen om een toekomst- 

 bestendige organisatie te blijven (dit geldt voor zowel het bestuur, de  

 coördinatie als voor de medewerkers):

 a. Welke veranderingen gewenst en mogelijk zijn 

 b. Het 1e kwartaal 2018 is de uitkomst hiervan in het bestuur besproken.

8. Veldhovenaren weten wat BSR voor hen kan betekenen. BSR heeft

 een goede naam bij zowel professionele als vrijwillige organisaties in de  

 Veldhovense samenleving. Niettemin kan worden vastgesteld dat de  

 bekendheid met het werk van het bureau bij meerdere groepen in de  

 samenleving nogal te wensen overlaat. Het is zeker nodig meer en  

 gerichter aandacht te besteden aan een stevig PR-beleid en aan een  

 actieve voorlichting. 

       a. De komende periode wordt  

        er ruim aandacht besteed  

        aan het geven van voorlichting  

        over de werkwijze van BSR. 

       b. Organisaties en instellingen  

        zullen actief worden benaderd  

        om zodoende de naamsbe- 

        kendheid te vergroten. 

       c. Tevens zal door de coördi- 

        natie worden onderzocht in  

        hoeverre sociale media hier- 

        aan kunnen bijdragen. 

 

9. BSR is bekend bij en vraagbaak voor collega-organisaties. BSR is  

 al een vraagbaak voor de Veldhovense burger, maar wil ook de vraag- 

 baak zijn voor collega-organisaties zoals de gemeente, Lumens-werkt,  

 SWOVE, Cordaad en generalisten en specialisten uit de diverse disciplines.  

 BSR heeft als doel dat alle betrokkenen op het sociaal speelveld de  

 organisatie weten te vinden voor vakinhoudelijke vragen en voor door- 

 verwijzing van cliënten. In de komende beleidsperiode hebben de coör- 

 dinatoren, de medewerkers en bestuur (netwerk-)bijeenkomsten be- 

 zocht of georganiseerd waardoor de bekendheid van BSR bij de sociale  

 samenwerkingspartners is vergoot.

10. De jeugd weet BSR te vinden. Algemeen bekend is dat onder de  

 jeugd veel problemen bestaan. Er komt echter nog een beperkt aantal  

 hulpvragen vanuit de jeugd. Onderzocht dient te worden op welke wijze  

 de jeugd kan worden benaderd om bekend te raken met BSR en zijn  

 dienstverlening.

 a. De coördinatie zal het 2e kwartaal van 2017 gebruiken om te  

  onderzoeken, in samenwerking met hulpverlenende instellingen,  

  hoe de jeugd van Veldhoven kan worden bereikt. Er zullen ge- 

  sprekken plaatsvinden met o.a medewerkers van Cordaad, scholen 

  en het Centrum voor Jeugd en Gezin, om zodoende kennis te 

  vergaren rondom de communicatie met de jeugd en hierop gerichte

  activiteiten te ontplooien. 

 b. Vanaf het 4e kwartaal 2017 zal door de coördinatie periodiek  

  worden getoetst in hoeverre door de nieuwe benadering het aantal

  jeugdige cliënten is toegenomen.  

11. De website www.bsrveldhoven.nl is het digitale visitekaartje van BSR.

 De nieuwe website is sinds begin 2016 in de lucht en zal steeds verder  

 worden uitgebreid om ook digitaal

 optimaal diensten te kunnen verlenen. 

 a. De website wordt doorlopend

  actueel gehouden en verder

  uitgebreid. 

 b. Er zal een teller worden geïn-

  stalleerd aan de website om

  zodoende het aantal bezoeken

  per pagina te monitoren. 

12. De kwaliteit van de dienstverlening vindt BSR zeer belangrijk.  

 Omdat de dossiers steeds complexer worden en er vaak meerdere con- 

 tactmomenten voor één dossier zijn is het noodzakelijk dat er een goede 

 contactregistratie is. Er wordt onderzocht of de huidige manier van 

 registreren nog voldoet aan de wensen en eisen en of er software is  

 waarin een en ander beter vastgelegd kan worden.

 Voor het einde van 2017 

 a. is onderzocht of de huidige wijze van verslaglegging aan gepast 

  moet worden en 

 b. ligt er een voorstel aan het bestuur.

13. Privacy van cliënten is en blijft een gevoelig en belangrijk onderwerp.  

 Enerzijds wil de organisatie de anonimiteit van haar cliënten respecteren,  

 anderzijds is inzage in de persoonsgegevens van cliënten noodzakelijk  

 voor een goede dienstverlening. BSR gaat onderzoeken of het nog vol- 

 doet aan de huidige, onlangs gewijzigde privacy regelgeving en zal  

 indien dit gewenst is, het privacy beleid vastleggen in een protocol.

 a. Voor het einde van het tweede kwartaal van 2017 is onderzocht  

  door een student HBO-recht als zijnde een afstudeer stage of BSR  

  voldoet aan de privacy regelgeving en 

 b. in het 4e kwartaal van 2017 wordt,

  indien noodzakelijk, een protocol

  vastgesteld.

14. BSR is minder afhankelijk. Er wordt door de organisatie onder zocht  

 of  er mogelijkheden zijn om buiten de gemeente Veldhoven haar dien- 

 sten aan te bieden. Gebleken is dat buiten de gemeente Veldhoven  

 onvoldoende mogelijkheden bestaan voor burgers om zich tot een ver- 

 gelijkbare instantie als BSR te wenden.

 a. Komende beleidsperiode wordt door zowel het bestuur als de  

  coördinatie onderzocht of er mogelijkheden zijn en of het raad- 

  zaam is het werkterrein van BSR uit te breiden naar andere  

  gemeenten naast Veldhoven en

 b. is hierover door het bestuur een besluit genomen.

15. BSR is en blijft financieel gezond en transparant. Doordat de orga- 

 nisatie afhankelijk is van subsidie is het moeilijk om zonder grote financiële 

 risico’s meerjarige contracten aan te gaan. De reservepositie dient vol- 

 doende te zijn om deze risico’s af te dekken. Alle geldstromen geschieden  

 zover als mogelijk bancair.

 a. De financiële risico’s van meerjarige overeenkomsten worden  

  jaarlijks geanalyseerd en in kaart gebracht.

 b. Er is een reserve opgebouwd om de financiële risico’s op te vangen.

16. Optimalisatie ondersteuning digitalisering: Door de steeds meer  

 toenemende digitalisering zal BSR  burgers wegwijs maken in de digitale  

 samenleving, voor zover mogelijk. Hierdoor wordt het vertrouwen van  

 de cliënt vergroot, waardoor de zelfredzaamheid wordt bevorderd. 

 BSR is ook een digitale wegwijzer. De komende beleidsperiode zullen de  

 medewerkers

 a. ondersteuning bieden bij het invullen van digitale formulieren. 

 b. burgers vertrouwd maken met de digitale overheid.

 c. signaleren en doorverwijzen naar instanties die cursussen of  

  informatie bieden in het kader van het vergroten van digitale  

  kennis en vaardigheden. 

Het bestuur van BSR verwacht dat voormelde doelstellingen voldoende speci-

fiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn om hieraan gedu-

rende de komende beleidsperiode uitvoering te kunnen geven. 
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In een samenleving die steeds complexer wordt en waarin tegelijkertijd de 

overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei 

regelingen en voorzieningen verwacht groeit de groep kwetsbare mensen. Dit 

betreft mensen die afhankelijk zijn van die regelingen en voorzieningen, maar 

niet weten hoe ze daar een beroep op kunnen doen, door gebrek aan goede 

taalvaardigheid en andere omstandigheden. Met de hulp van de gemotiveerde 

en deskundige vrijwilligers blijft BSR, zoals reeds vele jaren, zich onvermin-

derd inspannen om de zelfredzaamheid van de kwetsbare burgers te vergro-

ten.

Het uiteindelijke doel voor de komende beleidsperiode is een stabiele organi-

satie die past binnen de structuur van gemeente, instellingen en inwoners en 

daarbinnen intern en extern goed samenwerkend. Een organisatie die blijvend 

maatschappelijk relevant is binnen Veldhoven.

Veldhoven, 31 mei 2016

Namens Stichting Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven,

Het bestuur:

Voorzitter: Wil van der Laak

Penningmeester: Gerard Beurskens

Secretaris: Angela van Gerwen

Algemene leden: Jaap Bekker, Pedro Blanco van de Voort

5.  Tenslotte

Bureau Sociaal Raadslieden
Veldhoven


