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Aanleiding 
Toevallig in de wandelgangen hoorden we dat het Algemeen maatschappelijk werk wat nu 
ondergebracht is bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, naar Carrefour zal ´verhuizen´. 
Dit verbaast ons, omdat het maatschappelijk werk bij de Zorggroep in samenhang met andere 
diensten is georganiseerd. Op grond van vaststellen beleidsplan en de taakstelling lijkt dit er nu 
zonder inhoudelijke discussie tussendoor geregeld te worden. 
 
Het Algemeen maatschappelijk werk is weliswaar een algemene voorziening, maar werkt toch 
wezenlijk anders dan welzijn of opbouwwerk. Algemeen maatschappelijk werk is hulpverlening ter 
voorkoming van zwaardere maatwerk inzet. Het is voor inwoners een laagdrempelige voorziening ter 
voorkoming van zwaardere en dus duurdere inzet. 
 

Politieke vragen: 

 
1. Is de wethouder het eens met het CDA dat het algemeen maatschappelijk werk een bewezen 

effectieve vorm van hulpverlening is? 
 
Antwoord:  
Ja 

 
2. Wordt het algemeen maatschappelijk werk gezien als voorliggende voorziening voor 

maatwerk en wil de wethouder deze vorm van hulpverlening inhoudelijk overeind houden of is 
het overgaan naar Carrefour ook een manier om inhoudelijk het algemeen maatschappelijk 
werk af te willen schalen? 
 
Antwoord: 
Ja, dit wordt gezien als laagdrempelige hulpverlening ter voorkoming van de inzet van 
maatwerk. Dit wordt geenziens gezien als manier om e.e.a. af te schalen, juist om de 
hulp meer te verbinden en in samenhang met andere voorliggende voorzieningen te 
organiseren, zodat het elkaar versterkt. 

 
3. Ziet de wethouder het maatschappelijk werk als welzijnswerk, dat meer aan moet sluiten bij 

buurtwerk? Of onderkent de wethouder het verschil tussen welzijn en hulpverlening? 
 
Antwoord: 
Maatschappelijk werk en buurtwerk, zijn beide vormen van sociaal werk. Waarbij in het 
ene geval de individu met de hulpvraag meer centraal staat en in geval van 
opbouwwerk juist de kracht uit de buurt benut wordt om meer kwetsbaardere inwoners 
te ondersteunen. Beide vormen zijn verschillend en daardoor aanvullend op elkaar en 
moeten daarom goed met elkaar verbonden zijn. 

 
4. Wat zijn de argumenten om het algemeen maatschappelijk werk onder te brengen bij 

Carrefour? En dan graag inhoudelijk waarom maatschappelijk werk bij Carrefour past, niet 
alleen omdat we overgaan naar twee aanbieders. 
 
Antwoord: 



Het uitgangspunt is het organiseren van meer verbinding tussen de 2 vormen van 
ondersteuning. Door het opbouwwerk en maatschappelijk werk meer met elkaar te 
integreren, verwachten we overdrachtsmomenten te voorkomen. En leggen we beter de 
verbinding tussen de buurt en het individu.  
 
Dat is het uiteindelijk beoogde resultaat, zo is er ook met betrokken partners over 
gesproken. Daarbij is/wordt ook ruimte gegeven voor een alternatieve organisatorische 
vormgeving, zolang de uitgangspunten en het beoogde resultaat gerespecteerd 
worden. 

 
5. Hoe wil de wethouder de Thuisbegeleiding, JGZ en Stop huiselijk geweld gaan organiseren? 

Deze diensten zijn georganiseerd in samenhang met het algemeen maatschappelijk werk bij 
de Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Is het de bedoeling dit ook onder te brengen bij 
Carrefour? Welke opties zijn hier voor bedacht? 
 
Antwoord: 
De genoemde samenhang, in de wijze waarop de hulp thans georganiseerd is, is 
bekend. De wijze waarop de toekomstige hulp georganiseerd wordt, is onderwerp van 
het bredere gesprek over de inrichting van het voorliggend veld. Hierin spelen de 
maatschappelijke partners zelf een belangrijke rol. Waarbij voor de genoemde 
onderdelen Thuisbegeleiding en JGZ niet over andere organisatievorm gesproken is. 
En voor Stop huiselijk geweld alleen als aandachtspunt vanuit de genoemde 
samenhang met het Maatschappelijk Werk.  
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