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Voorwoord 
 
Voor u ligt het resultaat van het onderzoek van uw Rekenkamercommissie naar Carrefour en het 
welzijnswerk in de Noordoostpolder. In dit tijdsgewricht staat “inclusiviteit” in tal van 
verschijningsvormen hoog op de agenda. Het is verheugend om te zien dat ook in de gemeente 
Noordoostpolder ingezet wordt op welzijnswerk in het algemeen en de organisatie Carrefour in 
het bijzonder. Ik roep de raad op om dit rapport alsmede de conclusies en aanbevelingen tegen 
die achtergrond te bezien. Dat maakt ze niet minder kritisch, maar biedt wel ruimte voor een 
constructief gesprek tussen (en binnen) de raad en het college. 
 
Dit onderwerp is door de Rekenkamercommissie gekozen na een bijeenkomst met 
vertegenwoordigers van alle fracties over mogelijke onderwerpen die de Rekenkamercommissie 
kon onderzoeken. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat de wens om voor dit onderwerp te kiezen 
binnen de raad zeer breed gedragen werd. In het bijzonder was de raad ook geïnteresseerd in het 
antwoord op de vraag of er sprake was van verschillende organisaties die met ongeveer hetzelfde 
bezig waren.   
 
Uit dit onderzoek blijkt dat verschillende partijen binnen hetzelfde veld werkzaam zijn, maar dat 
deze partijen wel verschillende doelgroepen bedienen. Hier is dus geen sprake van verlies of 
dubbele inzet van middelen. Het college is verantwoordelijk voor alle in dit onderzoek 
onderzochte doelgroepen binnen deze gemeente. Als de (mede)financiering naar één van deze 
organisaties wegvalt laat dit de verantwoordelijkheid van het college onverlet. Het is verheugend 
dat de gemeente zich dit realiseert en er naar handelt. 
 
Dit rapport kent een duidelijke opbouw. Dit betekent dat de lezer voor deze complexe materie bij 
de hand genomen wordt in hoofdstuk 1 en pas bij het laatste hoofdstuk (samenvatting, conclusie 
en aanbevelingen) weer wordt losgelaten. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat er ook mensen zullen 
zijn die juist eerst de samenvatting en de conclusies en aanbevelingen tot zich willen nemen. Dat 
kan. In dat geval wil ik hen adviseren om met hoofdstuk 5 te beginnen. U kunt dan snel een eerste 
indruk krijgen. 
 
Op een kruispunt komen vele wegen en mensen samen. Een kruispunt is van oudsher een punt 
waar nieuwe dorpen en steden ontstaan, waar mensen samenkomen en waar het leven van 
mensen nieuwe richtingen kan inslaan. Het welzijnsveld en Carrefour kan als zo’n kruispunt 
worden gezien. De naam “Carrefour” is dan ook veelzeggend. 
 
Joris van Enst 
Voorzitter Rekenkamercommissie Noordoostpolder    
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In de gemeente Noordoostpolder zijn diverse organisaties actief op het gebied van welzijnswerk. 
Deze organisaties dragen er aan bij dat inwoners van de Noordoostpolder naar eigen wens en 
vermogen deel kunnen nemen aan de samenleving. Dit doen zij onder andere door activiteiten te 
organiseren die de zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en sociale kwaliteit van inwoners 
vergroten. Carrefour is een welzijnsorganisatie in de gemeente Noordoostpolder die - zoals zij 
zelf zeggen - mensen helpt, wanneer zij dat zelf niet kunnen om toch zo dicht mogelijk te komen 
bij wat zij zelf willen.  
 
Carrefour ontvangt van alle instellingen die actief zijn op het gebied van welzijnsactiviteiten in 
de gemeente Noordoostpolder de meeste subsidie voor deze activiteiten. In 2021 is dat onder 
andere voor mantelzorg en vrijwillige zorginzet, buurtwerk (incl. buurtbemiddeling), vitale 
inwoners, onafhankelijke cliëntondersteuning, opvoed- en opgroeiondersteuning, preventief 
jeugdwerk en diverse activiteiten met vrijwilligers. In de afgelopen twee jaren zijn er bij 
Carrefour de nodige veranderingen doorgevoerd. Er is een nieuwe organisatiestructuur 
neergezet: het Sociaal Team is onderdeel geworden van de gemeente Noordoostpolder, het VIA-
punt voor Voorlichting, Informatie en Advies is opgehouden te bestaan en er is bij de gemeente 
een sociaal loket opgericht voor vragen en advies. Tegelijk is de gemeente in de afgelopen jaren 
gaan werken met resultaatafspraken. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zijn er ook bij 
Carrefour de nodige veranderingen geweest. 
 
I&O Research onderzocht samen met en in opdracht van de rekenkamercommissie 
Noordoostpolder de doelmatigheid en doeltreffendheid van de activiteiten uitgevoerd door 
Carrefour. Daarbij keken wij ook naar activiteiten van andere welzijnsorganisaties om eventuele 
overlap in activiteiten in kaart te brengen.     

1.2 Hoofd- en deelvragen 
De centrale vraag in het onderzoek is:  
“(1) Hoe heeft de gemeente zicht op en stuurt de welzijnsorganisatie Carrefour aan? (2) Welke 
verbeteringen zijn mogelijk in de taakuitvoering door Carrefour, het realiseren van effecten van 
activiteiten door Carrefour en op de door de raad vastgestelde doelen?” 
 
Om deze hoofdvraag te beantwoorden formuleren wij zeven deelvragen. Dit doen wij omdat wij 
onderscheid willen maken tussen de sturing door de gemeente op Carrefour en de uitvoering van 
activiteiten door Carrefour.  
 
De deelvragen zijn als volgt: 
1 Welke maatschappelijke doelen en taken worden aan Carrefour en de andere 

welzijnsorganisaties binnen programma 2 en 6 gevraagd en welke middelen ontvangen zij 
daarvoor? 

2 Hoe werkt Carrefour in de praktijk en in hoeverre is er overlap van taken en activiteiten met 
andere welzijnsorganisaties? 

3 Hoe sturen de gemeente en Carrefour op de doelen, taken en activiteiten van Carrefour? 
4 Wat zijn de effecten van de activiteiten van Carrefour?  
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5 Hoe verhouden de beschikbare middelen (subsidies) en de resultaten (preventief en curatief) 
van de activiteiten van Carrefour zich in de aflopen vier jaar? 

6 Hoe vult de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder haar kaderstellende en 
controlerende rollen ten aanzien van Carrefour in? 

7 Wat zijn de verbeterpunten op het gebied van activiteiten en taakuitvoering door Carrefour 
voor de toekomst?  

1.3 Methoden 
Procesmatig ziet de organisatie van welzijnsactiviteiten in de gemeente Noordoostpolder eruit 
als Figuur 1.1. De gemeente stelt ten eerste de beleidskaders vast en stelt beoogde doelen op. Deze 
kaders krijgen concrete(re) vormen tijdens de inrichtingsfase, waarin onder meer uitvoerings- 
en subsidieplannen worden opgesteld. Uit deze inrichting komen activiteiten voort die Carrefour 
en andere organisaties uitvoeren. Deze activiteiten leiden al dan niet tot effecten onder inwoners. 
Aan de hand van deze effecten wordt door middel van monitoring bepaald of de doelen worden 
behaald. Het behalen van de doelen dient vervolgens aanleiding te zijn voor de gemeente om de 
uitvoeringspraktijk bij te sturen en anderzijds voor de gemeenteraad om door middel van haar 
kaderstellende en controlerende rol het beleid bij te sturen 
 
Figuur 1.1 – Beleidstheorie onderliggend aan het onderzoek 

 
 
Bovenstaand model staat centraal in dit onderzoek. De verschillende onderdelen zijn stapsgewijs 
onderzocht en het model vormt ook de rode draad in dit rapport. Om de benodigde gegevens te 
verzamelen is deskresearch uitgevoerd en werden interviews gehouden. 
 
Voorbereiding 
In twee sessies is (1) de onderzoeksopzet en het normenkader vastgesteld met de 
rekenkamercommissie en (2) het onderzoek gepresenteerd aan de ambtelijke organisatie van de 
gemeente en Carrefour. Daarbij konden Carrefour en de ambtelijke organisatie reageren op de 
aanpak en zijn afspraken gemaakt over het aanleveren van contactpersonen voor interviews en 
benodigde documenten en gegevens.  
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Gegevensverzameling 
De resultaten in dit rapport zijn verkregen uit deskresearch (document- en gegevensanalyse van 
stukken aangeleverd door de gemeente en Carrefour en interviews met betrokken stakeholders. 
De volgende activiteiten zijn ondernomen: 
• Deskresearch; 
• 21 interviews met stakeholders: 

− 4 interviews met medewerkers van de gemeente Noordoostpolder 
− 3 interviews met management en staf van Carrefour 
− 5 interviews met medewerkers van de gebiedsteams van Carrefour 
− 5 interviews met personen betrokken bij de (her)inrichting van het Sociaal Loket 
− 4 interviews met andere welzijnsorganisaties 
− Groepsinterview met de Participatieraad van de gemeente Noordoostpolder 

• (Groeps)interview met de raad; 
• Interview met portefeuillehouder. 
 
Van ieder interview is een gespreksverslag gemaakt, welke na afloop aan de betrokkenen is 
voorgelegd, voor controle op volledigheid en juistheid. De interviewverslagen zijn vertrouwelijk 
en alleen voor intern gebruik. Deze zijn gezamenlijk geanalyseerd.  
 
De volledige lijst met geraadpleegde documenten vindt u in bijlage A. 

1.4 Context  
Direct na de start van het onderzoek kwam ter sprake dat de gemeente Noordoostpolder met 
verschillende organisaties (waaronder Carrefour) in gesprek is over een herijking van het 
welzijnswerk in de gemeente. Doel is onder meer te komen tot een overzichtelijk zorglandschap 
en de rollen en taakverdeling tussen de gemeente en partners te verhelderen.  
 
Bij het lezen van dit document dient in acht te worden genomen dat de gemeente en Carrefour op 
dit moment in een transitiefase zitten. Dit onderzoek is dan ook vooral ingestoken om de raad 
(en nieuwe raadsleden na de aankomende gemeenteraadsverkiezingen) informatie te geven over 
de ontwikkelingen de voorbije jaren en de huidige transitie die op de rol staat. De bevindingen 
daarbij kunnen als aanbeveling of als aandachtspunt meegenomen worden in de transitiefase. 
Een deel van de bevindingen wordt mogelijk al opgepakt in de lopende gesprekken tussen beide 
organisaties. De aanbevelingen zullen ook over rollen en verantwoordelijkheden gaan.  

1.5 Leeswijzer 
Het rapport volgt – als aangegeven – het bovengenoemde model. In hoofdstuk 2 leest u over het 
beleid, de gestelde doelen en de opdracht aan Carrefour. Hoofdstuk 3 gaat in op de uitvoering en 
de praktijk, waar aandacht is voor de activiteiten van Carrefour, de (her)inrichting van het 
Sociaal Loket en sturing door de gemeente. Tot slot behandelt hoofdstuk 4 de effectiviteit en 
efficiency. Daarna volgt een samenvatting, de conclusies en aanbevelingen.  
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2 Beleid 

Centraal in dit hoofdstuk  staat de volgende deelvraag: 
• Welke maatschappelijke doelen en taken worden aan Carrefour en de andere 

welzijnsorganisaties binnen programma 2 en 6 gevraagd en welke middelen ontvangen zij 
daarvoor? 

 
Wij presenteren als eerste het beleid van de gemeente Noordoostpolder aangaande welzijnswerk 
en Carrefour. Daarin gaan wij als eerste in op de overstijgende ambities en diepen wij deze verder 
uit aan de hand van opgestelde doelen en indicatoren. Na het uiteenzetten van (de structuur en 
inhoud) van het beleid rond welzijn gaan wij in op de financiële kaders voor het subsidiëren van 
organisaties en de middelen die Carrefour jaarlijks ontvangt om activiteiten uit te voeren. Hierbij 
is ook aandacht voor de bezuinigings- en herstructureringsopdracht vanuit ‘Grip op Sociaal 
Domein’. Het hoofdstuk laat daarmee zien wat de partijen ‘op papier’ afspreken om te behalen, 
welke kaders de gemeente stelt en hoe dit gefinancierd wordt. 

2.1 Beleidskaders, doelen en visie 
Perspectiefnota bevat doelen en ambities voor komende drie jaren 

De Perspectiefnota is in de gemeente Noordoospolder het stuk om de ambities, trends en 
ontwikkelingen voor de komende drie jaren te presenteren. Recentelijk (juni 2021) is in de raad 
de Perspectiefnota 2022 – 2025 gepresenteerd. De Perspectiefnota is een jaarlijks document, dat 
inzicht geeft in de actuele thema’s die invloed hebben op de financiële positie en het 
begrotingsbeleid. Leidende opgave voor de komende tijd in de gemeente Noordoostpolder is het 
terugbrengen van de kosten in het sociaal domein, te meer omdat de verwachting is dat het Rijk 
niet structureel meer gelden beschikbaar stelt voor gemeenten1. Om de financiële grip te 
vergroten wordt in de nota over 2021-2024 ingezet op de volgende lokale ontwikkelingen: 
• Verstevigen van de gemeentelijke regie in het sociaal domein (o.a. door centralisatie van het 

toegangsloket, focus op preventie en toegang tot maatwerk via de gemeente); 
• Betere samenwerking in de keten; 
• Normaliseren en de-medicaliseren van problemen; 
• Verbinden van onderwijs en zorg; 
• Versterken van preventieve mogelijkheden door het in kaart brengen van het zorglandschap, 

afspraken met maatschappelijke partners als het gaat om samenwerking, afstemming, 
taakverdeling en de toeleiding naar algemene voorzieningen; 

• Verbeteren van monitoring/sturingsinformatie, inkoop en contractmanagement; 
• Leren en verbeteren. 
 
Doel is om een sluitende keten van informele hulp tot maatwerkondersteuning te organiseren, 
waarbij een grote focus ligt op preventie en samenwerking tussen professionals. In de nota staat 
verder: “Ondanks het feit dat het niet altijd één op één aantoonbaar is, blijven we inzetten op preventie 
en de monitoring hiervan, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan aantoonbare effecten in 
Noordoostpolder, daar waar dat mogelijk is.” 
 

 
 
1 Zie ook Perspectiefnota 2021 – 2024, p.3.  
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Uit de Perspectiefnota’s van dit jaar en vorig jaar komt onder andere naar voren dat de gemeente 
toe wil naar betere samenwerking in de keten, een overzichtelijk zorglandschap, en aandacht 
voor de rol- en taakverdeling, wat op termijn moet leiden tot meer (financiële) grip. Dit zijn 
ontwikkelingen die ook de organisatie Carrefour raken. Wij gaan later in dit rapport nader in op 
de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de relatie tussen de gemeente en Carrefour. Dit krijgt 
met name vorm in het stuk ‘Grip op Sociaal Domein’. 
 
Perspectiefnota wordt verder uitgewerkt in beleidsplan sociaal domein met deelplannen 

De gemeente Noordoostpolder kent een beleidsplan sociaal domein. Het is een concretisering van 
de kaders opgesteld in de Perspectiefnota’s en presenteert onder meer de leidende principes, 
doelen, de rol van de gemeente en samenhang met andere programma’s. In 2021 is een nieuw 
beleidsplan sociaal domein vastgesteld. Daarvoor was er een beleidsplan 2015 - 2018 van kracht. 
Ten opzichte van het vorige beleidskader (2015 – 2018) valt op dat er meer aandacht is voor de 
eerder genoemde gemeentelijke regie op het sociaal domein, een overzichtelijk zorglandschap en 
de financiën. Dit wordt ook bevestigd in verschillende interviews. De gemeente hanteert nog 
steeds de principes van het vorige beleidsplan, maar gaat hier strakker regie op voeren. In het 
beleidsplan van 2021 zijn de onderstaande vijf kaders opgenomen. 
1 Versterken eigen verantwoordelijkheid bij inwoners: de regie over de hulpvraag ligt bij de 

inwoner zelf. Wanneer het niet lukt, zoekt de gemeente samen met de inwoner naar een 
oplossing. Die wordt eerst gezocht in het eigen netwerk, vervolgens in een algemene 
voorziening en tot slot in een maatwerkvoorziening. 

2 Versterken gemeentelijke regie: waar in de eerste jaren na de decentralisatie een 
netwerkorganisatie werd ingericht met vier VIA-punten, zet de gemeente nu in op één 
centraal toegangsloket (het sociaal loket). Ook wil de gemeente intensiever samenwerken met 
minder partners, waarbij de gemeente regisseur is. 

3 Naar een overzichtelijk zorglandschap: De gemeente zoekt naar balans in het aantal 
aanbieders met keuzevrijheid voor inwoners en het effectief managen van contracten. 
Kwaliteit blijft het uitgangspunt bij het inkopen van ondersteuning. 

4 Resultaatgericht werken: De gemeente gaat meer sturen op resultaten, onder meer in de 
ondersteuningsplannen van inwoners, maar ook resultaatgerichte bekostiging van 
zorgaanbieders. 

5 Financieel kader: Het budget is leidend en toekomstbestendig. Het beleidsplan volgt de 
financiële kaders uit de Perspectiefnota 2021 – 2024. Ook is er aandacht voor de normering 
van overhead- en winstmarges. Deze mogen niet hoger zijn dan de norm die de gemeente aan 
aanbieders oplegt. 

 
De leidende principes zijn daarbij:  
• Iedereen doet mee;  
• Voorkomen staat voorop;  
• Passende ondersteuning voor wie dat nodig heeft en;  
• Een financieel houdbaar stelsel.  
 
Over deze eerste drie principes rapporteert de gemeente ook in de programmabegroting, deze 
vallen onder programma 6: Krachtig Noordoostpolder. Om te meten in hoeverre ieder principe 
wordt behaald, zijn er per principe doelen opgesteld. De principes en doelen staan opgenomen in 
Tabel B.1 in de bijlage. Deze doelen zelf zijn niet SMART, maar richtinggevend.  
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Concrete maatregelen die onder de doelen vallen, met SMART indicatoren, neemt de gemeente 
vervolgens op in deelplannen. Hierdoor ontstaat een boomstructuur waar de vier principes steeds 
verder vertakken naar doelen, maatregelen en indicatoren.  
 
Verdere concretisering in deelplannen, geen deelplan voor welzijn 

Het beleidsplan sociaal domein is voor de beleidsambtenaren van de gemeente het centrale stuk 
vanuit waar zij werken, ook voor het sturen van- en de relatie met Carrefour. Dit stuk is zoals 
hierboven genoemd ‘opgeknipt’ in deelplannen, waarin onder andere de doelen uit Tabel B.1 
worden voorzien van indicatoren. Het beleidsplan 2015 – 2018 was onderverdeeld in vijf 
deelplannen: Wmo, Jeugd, Participatiewet, Minimabeleid en Volksgezondheid. In het nieuwe 
beleidsplan zijn er minder deelplannen, namelijk drie. Er is een geüpdatet deelplan Jeugd uit 
2019, een deelplan Wmo/Volksgezondheid en een deelplan voor de Participatiewet en 
minimabeleid. Met de nieuwe indeling wil de gemeente een duidelijkere koers in het sociaal 
domein. Hierbij is het opvallend dat er geen specifiek beleids- of deelplan is voor welzijnswerk, 
welke één op één van toepassing is op organisaties als Carrefour. De richting en rol van het 
welzijnswerk zit verweven in de verschillende deelplannen. In een reactie zegt de gemeente dat 
het niet aanwezig zijn van een deelplan Welzijn een bewuste keuze is geweest in afstemming met 
raad. Dit is sinds decentralisaties in 2015 al het geval. De gemeente gaat uit van een integrale 
aanpak per deelgebied (Jeugd, Wmo/volksgezondheid en Participatie/minima), waarin eigen 
kracht, voorliggende voorzieningen (waaronder welzijn) en als laatste maatwerk, instrumenten 
zijn. Welzijnswerk is in die zin voor de gemeente geen doel op zich, maar een instrument op de 
doelen in het Sociaal Domein te halen. 
 
De deelplannen kennen een opbouw waarbij gekeken achtereenvolgens bekeken wordt: 
• Wat willen we bereiken? (doelen) 
• Wat gaan we hiervoor doen? (afspraken) 
• Hoe gaan we dit bereiken? (uitvoeren) 
• Hoe gaan we dit monitoren? (monitoring) 
 
Een voorbeeld geven wij hieronder hoe de gemeente van ambitie tot meetbaar resultaat wil 
komen. 
• Wat (ambitie): Inwoners redden zich op eigen kracht en hebben een sterk eigen sociaal 

netwerk. Binnen de leefomgeving van de inwoners is er ruimte voor sociale initiatieven. 
• Doel: In 2026 faciliteren wij meer initiatieven van inwoners die zorgen voor meer 

samenredzaamheid. 
• Afspraak: Subsidiëren van buurt- en maatschappelijk werk en faciliteren en stimuleren van 

gebiedsgericht werken. We nemen de taak om een inwoner actief toe te leiden naar het 
voorliggend veld hierin mee. 

• Hoe: De gemeente stimuleert maatschappelijk partners om een passend aanbod van 
voorzieningen te ontwikkelen en uit te voeren. 

• Monitoren: Aantal buurtinitiatieven in de gemeente Noordoostpolder; percentage van de 
inwoners dat tevreden is met welzijnsvoorzieningen. 
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Naast Krachtig Noordoostpolder heeft welzijn ook raakvlakken met Sociale Leefbaarheid 

In programma 6 van de gemeente Noordoostpolder zijn het beleid, budget, doelen en indicatoren 
van het sociaal domein opgenomen. Naast dit programma kent het welzijnswerk ook raakvlakken 
met programma 2: Sociale Leefbaarheid. In dit programma is ambitie 3 ‘meer sporten en 
bewegen’ relevant. Een van de activiteiten is het stimuleren van sportvernieuwing.  
In maart 2021 is daarnaast de notitie sport en bewegen vastgesteld door de raad. Hierin zijn 
onder meer de uitgangspunten van het nationaal sportakkoord verwerkt. De gemeente heeft 
voorafgaand aan deze notitie ook sessies gehad met partijen in het voorliggend veld en lokale 
sportverenigingen om een lokaal sportakkoord op te stellen. Dit lokaal Sport- en Beweegakkoord 
is in februari 2020 vastgesteld door de raad.  
In het akkoord staan drie ambities centraal: 
• Inclusief sporten; 
• Vitale sport- en beweegaanbieders; 
• Kinderen zijn van jongs af aan vaardig in bewegen. 
Carrefour speelt met haar beweegcoaches ook een rol in het realiseren van de ambities rond het 
lokaal sportakkoord. Dit betekent bovendien dat Carrefour met verschillende programma’s van 
de gemeente te maken heeft. Carrefour dient jaarlijks één plan voor alle activiteiten in, op basis 
van een uitvraag van de gemeente.  
 
Bezuinigingen en herinrichting noodzakelijk geacht om zorgkosten onder controle te houden 

De gemeente Noordoostpolder is sinds eind 2019 gestart met het traject Grip op Sociaal Domein. 
Met Grip op Sociaal Domein wil de gemeente de oplopende financiële tekorten in het sociaal 
domein onder controle brengen. In drie fasen gaat men van het (1) ontwikkelen van een koers en 
(2) het concretiseren van de koers naar (3) uitvoering geven aan de nieuw gekozen koers. Op het 
moment van schrijven (september 2021) is men net klaar met fase 2. De nieuwe koers (fase 1) 
verscheen in december 2019 en de concretisering daarvan in april 2021. In december 2019 is de 
eerste fase van het stuk Grip op Sociaal Domein gepresenteerd in de raad. In het stuk staan vier 
scenario’s, variërend van ‘doorgaan op dezelfde voet’ tot ‘minimaliseren van de uitgaven en 
voorzieningen afbouwen’. Het bespreken van het stuk resulteerde in een keuze voor het scenario 
‘Afremmen van de groei en het stabiliseren van de uitgaven’. Dit betekent dat de gemeente 
zichzelf ten doel stelde dat er scherper wordt geïndiceerd bij de toegang tot zorg, een groter 
beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en ingezet wordt op normaliseren van 
hulpvragen. Daarmee wordt de verwachte kostenstijging in het sociaal domein opgevangen, 
zonder dat dit tot een sterke afbouw van de bestaande voorzieningen leidt.  
 
De keuzes die hier in zijn gemaakt hebben ook gevolgen voor het welzijnswerk in het algemeen 
en Carrefour in het bijzonder, zoals figuur 2.1 hieronder laat zien. Er wordt voorgenomen in het 
voorliggend veld en rond de toegang respectievelijk €600.000,- en €410.000,- te besparen. Dit 
op een huidig totaalbudget van €3.496.000 voor het voorliggend veld en €975.000 voor de 
toegang. Dat zijn besparingen van 17% in het voorliggend veld. Met name bij deze bezuiniging in 
het voorveld zal een groot deel van dat bedrag bij Carrefour komen te liggen, aangezien zij de 
grootste organisatie zijn. Hierover meer in hoofdstuk 2.3. In een reactie geeft de gemeente aan 
dat de bezuiniging op de toegang een verschuiving van taken van Carrefour naar de gemeente 
betreft en geen bezuiniging op het welzijnswerk is. De gemeente geeft daarbij met een beperkter 
kostenniveau de toegang vorm. De bezuiniging heeft echter wel invloed op Carrefour omdat 
medewerkers van Carrefour overgingen naar de gemeente, wat ook gevolgen heeft voor de 
hoeveelheid overhead die Carrefour moet inrichten.  
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In de schriftelijke toelichting van de gemeente staat dat de beoogde besparing op het 
welzijnswerk voornamelijk komt door de inzet van bewezen effectieve interventies. Daarmee wil 
men de beleidsinspanning gelijk houden, maar de inefficiëntie in hoge mate terugdringen. Van 
interventies die niet of minder bewezen effectief zijn (of duurder) wordt afscheid genomen. Ook 
wordt er gekeken naar afschaffing van activiteiten die niet op de meest kwetsbare doelgroepen 
gericht zijn. Ook het mantelzorgcompliment wordt anders ingericht. Bij de beweegcoaches 
schrijft de gemeente dat zij voor sportactiviteiten doelgerichte middelen uit het Rijk ontvangen. 
Ook willen zij dat de beweegcoaches veranderingen in het buurtwerk opvangen. Daarnaast doet 
Carrefour sinds medio 2020 ook de onafhankelijke cliëntondersteuning. Hier wordt voornamelijk 
uitgegaan dat vrijwilligers vaker cliëntondersteuning kunnen geven. Op het moment is de 
gemeente Noordoostpolder nog in gesprek met deze partners hoe de beoogde besparing 
gerealiseerd kan worden. Insteek van de gemeente is dat zij kijken waar de sterke en zwakke 
punten van de organisaties liggen, zodat zij onder meer tot een overzichtelijk zorglandschap 
komen. Op het moment zijn de betrokken partijen hier nog niet uit. 
 
Figuur 2.1 Maatregelen genoemd in Grip op Sociaal Domein2 

3 

 

 
 
2 De voetnoot bij A4 is als volgt: “Het totaalbudget voor beweegcoach en vitaliteit bedraagt in totaal €800.000,-. In de 
tabel staat het bedrag vermeld dat wordt gefinancierd uit programma 6”. 
3 De kolom ‘Aanvullend besluit’ betekent dat er melding wordt gedaan wanneer een maatregel ter besluitvorming 
terugkomt in het op te stellen deelplan of om aanvullende besluitvorming door college of raad vraagt. 



 

 
 
 
 Onderzoek Carrefour en welzijnswerk in de Noordoostpolder 13 van 52 

 

2.2 Kaders voor subsidieverstrekking 
Jaarlijks subsidie naar Carrefour, regels vastgesteld in subsidiebeleidsplan 2017 

Carrefour ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Noordoostpolder om activiteiten te 
organiseren. Deze activiteiten dienen bij te dragen aan de ambities genoemd in de vorige 
paragraaf. De basis voor deze subsidieverstrekking is te vinden in het subsidiebeleidsplan 2017. 
In het betreffende stuk staan de volgende kaders opgenomen die relevant zijn voor dit 
onderzoek: 
3. De mate van sturing en toezicht stemt de gemeente af op het type organisatie en de omvang 

van de verstrekte subsidie. 
5. Naar organisaties met een professioneel management en een aanzienlijk subsidiebudget stelt 

de gemeente zich op als opdrachtgever. De gemeente bepaalt op basis van het gemeentelijk 
beleid, aan welke resultaten de organisaties moeten bijdragen. De organisaties zijn vrij in het 
hoe. 

6. Voor deze organisaties sturen we met subsidies op betekenisvol resultaat. Het gaat er om wat 
er voor de gebruiker van de activiteit bereikt wordt. Er komt dus minder nadruk op telbare 
prestaties. 

11. Het regiemodel is het uitgangspunt voor de inrichting van het proces subsidiëren. Het model 
gaat uit van de cyclus beleid, afspraken maken, uitvoeren en monitoren. 

13. Professionele organisaties ontvangen van de gemeente een vraagbrief. Deze wordt gebruikt bij 
de subsidieaanvraag. 

15. Gesubsidieerde organisaties verantwoorden hun bereikte resultaten ook door ‘storytelling’ en 
klanttevredenheidsonderzoeken. 

18. De gemeente subsidieert alleen organisaties die organisatorisch en financieel stabiel zijn. Het 
toezicht is daarop gericht. 

19. De gemeente onderscheidt twee soorten subsidies: incidenteel en structureel. 
20. De gemeente kiest waar dat kan voor meerjarige subsidies. Er wordt wel een jaarlijkse 

verantwoording verwacht. Stabiele organisaties met een duidelijke opdracht waarvan de 
invulling niet jaarlijks wissel komen daarvoor in aanmerking. 

 

Carrefour volgt jaarlijkse cyclus beleid, afspraken maken, uitvoeren en monitoren 

De jaarlijkse subsidieverstrekking aan Carrefour valt logischerwijs onder het subsidiebeleid. 
Carrefour ontvangt jaarlijks ongeveer €2,5 miljoen euro voor de uitvoering van verschillende 
welzijnsactiviteiten. De ontvangen subsidiegelden per jaar leest u in de tabel hieronder.  
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Tabel 2.1 Subsidietotalen verstrekt aan Carrefour tussen 2018 en 2021 
 2018 2019 2020 2021 
Totaalbedrag € 2.493.420,00 € 2.522.992  €2.181.642  €2.328.514 
Bijzonderheden  

• Aanvullend 

€30.000 na 

bezwaar 

• € 17.500 voor 

JOGG-regisseur 

• Aparte aanvraag voor 

cliëntondersteuning:  

€164.000 per jaar 

vanaf 2021, in 2020 

€82.000 (half jaar) 

 

 
Het traject volgt de cyclus van het regiemodel (zie uitgangspunt 11 van het subsidiebeleid). 
Jaarlijks wordt er een vraagbrief naar Carrefour gestuurd, waarin o.a. vermeld staat welke 
resultaatgebieden de organisatie zich op dient te richten.  
Het valt hierbij op dat Carrefour jaarlijks een vraagbrief ontvangt, terwijl de werkzaamheden 
veelal meerdere jaren achtereen zijn uitgevoerd. Er wordt geen keuze gemaakt om meerjarige 
subsidies toe te kennen. Dit houdt overigens niet verband met de organisatorische en financiële 
ontwikkelingen bij Carrefour, maar met de voortdurende ontwikkeling in het sociaal domein. 
Hierdoor verandert de vraag van de gemeente aan organisaties regelmatig, waardoor gekozen is 
voor een jaarlijkse opdracht. 
 
Vergelijking lasten per inwoner voor activiteiten Carrefour 

Om een beeld te geven van de kosten die de gemeente Noordoostpolder uitgeeft aan welzijnswerk 
ten opzichte van referentiegemeenten is gezocht naar gemeenten die net als in de 
Noordoostpolder een groot deel van het welzijnswerk (qua begroting) bij één organisatie hebben 
belegd. Dit bleek echter niet goed mogelijk: bij andere gemeenten zijn net als in de 
Noordoostpolder veel verschillende organisaties actief en is de indeling van het welzijnswerk 
anders ingeregeld. De mate van vergelijkbaarheid is daarom gering. Om toch een indicatie te 
kunnen geven van de uitgaven aan algemene voorzieningen is er voor gekozen om  een 
vergelijking te maken op Findo. Findo is een online database met financiële informatie uit 
begrotingen en jaarverslagen van alle Nederlandse gemeenten. De baten en lasten zijn ingedeeld 
naar (hoofd)taakveld, waarbij wij een vergelijking hebben gemaakt op taakveld 6.1 ‘Samenkracht 
en burgerparticipatie’. Findo beschrijft dit taakveld als volgt: ‘Tot dit taakveld behoren algemene  
voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op 
participatie4’. 
 
Carrefour is actief op verschillende onderdelen van dit taakveld, waaronder wijkopbouw, 
preventie, vreemdelingen (taal), ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg. Vandaar dat een 
indicatieve vergelijking in onze ogen mogelijk is. Te zien in de database is dat de uitgaven per 
inwoner van 2017 tot 2019 daalden van €83 naar €77 per inwoner. De Noordoostpolder was in 
2017 de 223e gemeente gekeken naar uitgaven per inwoner (van hoog naar laag), in 2019 waren 
zij de 266e gemeente. Om een indicatie te geven van de verschillen: Op plek 100 staat Brunssum 
met €119,- per inwoner, op plek 200 staat Tubbergen met €92,- per inwoner en op plek 300 staat 
Cranendonk met €64,- per inwoner. Dit is nadrukkelijk geen constatering dat de gemeente 
Noordoostpolder te veel of te weinig uitgeeft aan welzijnsactiviteiten. Dit is o.a. een beleidskeuze 
die gemaakt wordt: gemeenten kunnen er voor kiezen relatief meer aan algemene voorzieningen 
te spenderen dan aan maatwerk, of andersom.  

 
 
4 https://findo.nl/content/61---Samenkracht-en-burgerparticipatie/  

https://findo.nl/content/61---Samenkracht-en-burgerparticipatie/
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Tabel 2.2a Kosten per inwoner voor Samenkracht en Burgerparticpatie (via Findo)5 

Jaar Uitgaven per inwoner # (van hoog naar laag) 

2017 €83 223 

2018 €82 234 

2019 €77 266 

 

Noordoostpolder scoort beter dan gemiddeld op sociale samenhang 

Uit bovenstaande analyse blijkt dat de gemeente Noordoostpolder minder dan een gemiddelde 
Nederlandse gemeente uitgeeft aan het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. Daaruit 
moet echter niet direct de conclusie getrokken worden dat er (te) weinig wordt uitgegeven aan 
welzijn. Volgens diverse gesprokenen kent de gemeente Noordoostpolder (met name in de 
dorpen) een sterke sociale samenhang. Dit blijkt ook uit enkele kengetallen van 
waarstaatjegemeente.nl. Zo is de sociale samenhang sterker dan in vergelijkbare gemeenten en 
geven meer inwoners mantelzorg aan hulpbehoevende naasten. Het aantal inwoners met 
eenzaamheid is lager en hetzelfde geldt voor het aantal jongeren met jeugdhulp. Wel zijn er iets 
meer inwoners met een bijstandsuitkering (een groep die vaker ondersteuning behoeft) dan in 
vergelijkbare gemeenten. Deze sterke sociale samenhang heeft mogelijk ook tot gevolg dat er 
geen grote investeringen nodig zijn in zaken als  welzijnswerk en samenlevingsopbouw, omdat 
dit van nature al aanwezig is in de gemeente. Dit beseffen zowel de gemeente als Carrefour, al 
zijn er wijken (o.a. in Emmeloord) die meer aandacht eisen dan de dorpen.  
 
Tabel 2.2b Kengetallen sociale samenhang gemeente Noordoostpolder (bron: WSJG) 

 Gemeente Noordoostpolder Gemeenten 25-50k inwoners 

Sociale samenhang (afwijking t.o.v. 

landelijke gemiddelde 

0,8 3,2 

Mantelzorg verlenen 19,8% 14,9% 

Eenzaamheid 38,1% 43,8% 

Jongeren met jeugdhulp 8,8% 10,3% 

Personen met een bijstandsuitkering 35,2% 32,2% 

2.3 Opdracht aan Carrefour 
Opdracht van Carrefour per 2021 gewijzigd 

Carrefour ontvangt jaarlijks een vraagbrief met daarin de gewenste activiteiten die zij moeten 
uitvoeren. Te zien in de tabel hieronder is dat er in 2021 andere taken zijn toegevoegd aan de 
vraagbrief richting Carrefour. Zo is onder meer de cliëntondersteuning toegevoegd aan het 
takenpakket, maar is onder meer het VIA-punt weggehaald. Dit heeft ook te maken met de 
nieuwe inrichting van het sociaal loket en de ontmanteling van de sociale teams waar Carrefour 
onderdeel van was, hierover meer in het volgende hoofdstuk.  
 
 
 
 
 

 
 
5 Via: https://findo.nl/jive?workspace_guid=72ae8e52-8824-4e21-8a3d-686f9b8d7b27  

https://findo.nl/jive?workspace_guid=72ae8e52-8824-4e21-8a3d-686f9b8d7b27
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Tabel 2.3 Thema’s/taakpakketten Carrefour in de periode 2018 – 2021 (bron: jaarlijkse subsidieaanvraag) 

2018 2019 2020 2021 

Informatie, Voorlichting 

en Advies (van inwoners)  

Informatie, Voorlichting 

en Advies (van inwoners)  

Voorlichting, Informatie en 

Advies (incl. 

mantelzorgondersteuning) 

Mantelzorg / Vrijwillige 

zorginzet 

Vrijwilligers Vrijwilligers Vrijwilligers Vrijwilligers 

Samenkracht in wijk en 

dorp 

Samenkracht in wijk en 

dorp 

Werken in wijk & buurt Werk in wijk & buurt 

Vitale inwoners Vitale inwoners Vitale samenleving Vitaliteit 

Preventie Jeugd Preventie Jeugd Preventief jeugdwerk6 Onafhankelijke 

cliëntondersteuning 

   Opvoed- en 

opgroeiondersteuning 

   Preventief jeugdwerk 

 

Carrefour dient te rapporteren over +- 30 resultaatgebieden 

In de bijlage van de vraagbrieven staat vervolgens een koppeling aan de doelen van de gemeente, 
samen met de indicatoren. Deze resultaatbijlagen koppelen de gewenste effecten van de 
gemeente aan meetbare indicatoren voor de organisatie. Hieronder volgt een voorbeeld uit de 
resultaatbijlage hoe een van de beoogde effecten wordt gemeten: 
• Effect: Voorkomen staat voorop 
• Resultaat: Inwoners die een lichte/praktische hulpvraag hebben worden ondersteund door 

inwoners en helpen elkaar zo verder 
• Indicatoren: 

− Aantal verzoeken / matches; 
− % inwoners dat tevreden is over hulp door andere inwoners of vrijwilligers; 
− % inwoners van wie de hulpvraag is opgelost door hulp van andere inwoners of 

vrijwilliger. 
 
Een voorbeeld van deze resultaatbijlagen naast de vraagbrief is opgenomen in bijlage B. In totaal 
zijn er voor de vraag brief van 2021, 32 resultaten opgesteld waar Carrefour een bijdrage aan 
dient te leveren. Dit is in samenspraak met Carrefour gedaan als eerste stap richting het 
presenteren van betekenisvolle resultaten. Deze resultaten verantwoorden zij met een aantal en 
een zekere uitkomst. Hoewel het subsidiebeleid voorschrijft dat er - waar mogelijk - niet op 
telbare prestaties wordt gestuurd, maar op betekenisvol resultaat, valt op dat een groot deel van 
de resultaten wel gekoppeld zijn aan telbare prestaties. Oftewel een aantal deelnemers aan 
activiteiten en uitgevoerde activiteiten. Hiermee lijkt de wijze van verantwoorden in tegenspraak 
met het eigen subsidiebeleid. De gemeente geeft in een reactie aan dat bij ‘tellen en vertellen’ het 
vertellen nog een groei moet doormaken. Een van de manieren waarop Carrefour dit nu doet is 
via storytelling, maar de invulling op deze wijze is nog onvoldoende om te kunnen spreken van 
verantwoording over betekenisvolle resultaten. Meer over storytelling en verantwoording in 
hoofdstuk 4.  
 
 

 
 
6 Onder preventief jeugdwerk vielen in de jaren 2018 – 2020 ook opvoed- en opgroeiondersteuning. In 2021 is dit een 
apart thema geworden. 
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Carrefour verwacht een taakstelling oplopend tot €700.000,- 

In de figuur hieronder is te zien dat met het veranderde takenpakket de totale subsidie aan 
Carrefour daalt van €2.328.514 naar €2.113.731. Dit is een bezuiniging van ongeveer €200.000,-, 
waarvan €100.000,- voortkomt uit een besparing op de overhead. Uit gesprekken met Carrefour 
blijkt dat zij op termijn een taakstelling verwachten van €700.000,- in totaal op basis van de 
maatregelen in Grip op het Sociaal Domein en het wegvallen van andere subsidies7. In 2023 
komen daar naar verwachting bezuinigingen in de primaire processen bij. Wanneer op termijn 
€700.000,- per jaar wordt bezuinigd, betekent dit een bezuiniging van ongeveer een derde van de 
totale begroting op jaarbasis. In een reactie zegt de gemeente dat zij deze verwachting niet delen. 
Er zijn zorgen uitgesproken in de interviews dat daarmee een deel van de welzijnstaken niet meer 
op dezelfde manier kunnen worden ingevuld, ondanks dat de gemeente beleidsmatig insteekt op 
een grotere rol voor het voorliggend veld en daarmee de inzet van maatwerkvoorzieningen wil 
beperken. Een analyse welke preventieve activiteiten bewezen bijdragen aan minder 
maatwerkvoorzieningen is niet uitgevoerd. Wel is bij de gemeente bekend van een aantal 
activiteiten dat deze maatwerkvoorzieningen voorkomen. Dit is een aandachtspunt wat ook bij de 
inrichting van het nieuwe zorglandschap wordt uitgekristalliseerd tussen gemeente en 
betrokken partijen.  
 
Figuur 2.2 Veranderingen in subsidies en taakpakket Carrefour in 2021 en 2022 

 

2.4 Belangrijkste bevindingen 
De gemeente kent een duidelijke structuur in de beleidsstukken van ambities op een hoger niveau 
naar concrete indicatoren en resultaatgebieden. In het beleidsplan subsidies zijn duidelijke 
kaders voor de rol van de gemeente als opdrachtgever en de financiering van partijen 
weergegeven. In deze stukken zit echter een tegenstrijdigheid. Waar het beleidsplan subsidies 
aangeeft dat het bij professionele partijen niet over het hoe gaat is in de stukken van het sociaal 
domein ook voor de taken die uitgevoerd worden door gesubsidieerde partijen wel het hoe 
beschreven en is de vraagbrief van de gemeente aan Carrefour op activiteitniveau. 
 

 
 
7 Kijkend naar de bedragen in figuur 2.1 baseert Carrefour zich hier o.a. op de bezuinigingen op cliëntondersteuning 
(€80.000,-), beweegcoaches (€100.000,-), netwerkondersteuning (€150.000,-) en preventie jeugd (€182.000,-). Dat 
maakt €512.000,- in totaal. Met de bezuinigingen tussen 2021 en 2022 (+- €200.000,-) kom je op een totaal van meer dan 
€700.000,-. Hoewel niet alle bezuinigingen op het conto van Carrefour komen, is het wel aannemelijk dat een groot deel 
van dit bezuinigingsbedrag voor Carrefour bestemd is als grootste organisatie.  
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Er zijn diverse stukken voor het sociaal domein. Van een perspectiefnota voor de langere termijn, 
naar het beleidsplan sociaal domein en diverse deelplannen. In de deelplannen is echter geen 
plan voor welzijn. Een duidelijke visie op wat welzijnswerk is en moet doen lijkt hierin te 
ontbreken. In diverse deelplannen wordt wel ambities/doelen gekoppeld aan resultaatgebieden 
en indicatoren voor het welzijnswerk. Een deel van deze ambities zijn ook doorgegeven in de 
opdracht aan Carrefour. Carrefour kent daarin een omvangrijke opdracht: aan verschillende 
programma’s en beleidsterreinen leveren zij een bijdrage waarbij de samenhang tussen al het 
gevraagde niet altijd even helder is door de versnippering in de beleidsstukken. 
 
De organisatie Carrefour heeft daarbij te maken met een flinke bezuiniging. Dit gaat nu nog over 
de overhead en interne organisatie bij Carrefour maar op termijn wordt ook een extra 
bezuiniging beschreven waarbij ook de primaire processen van de organisatie worden geraakt. De 
bezuiniging van de gemeente Noordoostpolder op het voorliggend veld lijkt haaks te staan op het 
voornemen dat zij juist willen investeren in het voorveld. De gemeente zelf geeft aan  met de 
organisaties te kijken naar hoe het effectiever en efficiënter inrichten van het zorgveld (meer 
daarover in het volgende hoofdstuk) ervoor kan zorgen dat met minder geld toch meer kan 
worden gedaan.  
 
Dit veronderstelt dat de huidige uitvoering niet efficiënt genoeg is. Een verklaring voor het 
effectiever en efficiënter uitvoeren is dat zowel de gemeente als Carrefour constateren dat de 
gemeente Noordoostpolder al een sterke sociale samenhang kent, die uit zichzelf al zelfredzaam 
is. Wel zijn er aandachtsgebieden bekend bij beide partijen, een visie hieromtrent is momenteel 
nog in ontwikkeling.  
 
De gemeente geeft ook aan dat zij bewezen effectieve aanpakken wil stimuleren en deze 
behouden. Een totaalanalyse hiervan is ten tijde van het onderzoek nog niet gedaan waardoor 
niet helder is wat wel en niet effectief is. Van enkele activiteiten weet de gemeente die wel. Bij 
sommige bezuinigingskeuzes worden vraagtekens gesteld door professionals. Zo moeten 
beweegcoaches buurtwerk oppakken lijkt uit de stukken. Dit zijn keuzes die nog goed uitgedacht 
worden in deze transitiefase. 
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3 Praktijk 

Hoofdstuk 2 maakt inzichtelijk wat de gemeente Noordoostpolder zich ten doel stelt aangaande 
welzijnswerk, wat de opdracht is voor Carrefour, welke middelen beschikbaar zijn en wat Grip op 
Sociaal Domein voor invloed heeft. Nu gaan wij verder in op de ervaren praktijk van de afgelopen 
jaren. Hierbij behandelen wij de volgende onderzoeksvragen: 
• Hoe werkt Carrefour in de praktijk en in hoeverre is er overlap van taken en activiteiten met 

andere welzijnsorganisaties? 
• Hoe sturen de gemeente en Carrefour op de doelen, taken en activiteiten van Carrefour? 
 
Hierbij hebben wij aandacht voor de activiteiten van Carrefour en hoe deze in de afgelopen jaren 
gewijzigd zijn. Daarbij bespreken wij ook de nieuwe werkwijze van Carrefour en de verwachte 
impact van Grip op Sociaal Domein. 

3.1 Activiteiten door Carrefour 

3.1.1 Activiteiten tot en met 2020 

Tabel 2.3 liet zien dat de activiteiten van Carrefour zich in de periode 2018 – 2020 voornamelijk 
richtten op VIA-werkzaamheden (voorlichting, informatie en advies), vrijwilligerswerk en -
ondersteuning, wijk- en buurtwerk, vitale inwoners (sporten en bewegen) en 
opvoedondersteuning. Tabel B.2 in de bijlage laat de belangrijkste activiteiten van Carrefour zien 
per thema. Te zien is dat de kernactiviteiten van Carrefour jaarlijks grotendeels hetzelfde waren, 
met projecten gericht op o.a. het ondersteunen van mantelzorgers, het opzetten van 
vrijwilligersnetwerken en het begeleiden van vrijwilligers8. Ook waren er projecten op het gebied 
van eenzaamheid, armoede en opvoedkundige ondersteuning door zogenaamde Nanny’s.  
 
Carrefour werkte gedurende deze periode in specialistische teams. Een medewerker van 
Carrefour lichtte in een interview toe dat er bijvoorbeeld een team was voor het buurtwerk, een 
team informele zorg en een team beweegcoaches. In deze teams hadden medewerkers van 
Carrefour een eigen specialisatiegebied, bijvoorbeeld mantelzorg(ondersteuning), eenzaamheid 
of buurtbemiddeling.  
 
Ontmanteling van Sociaal Team Noordoostpolder (STNOP) in 2020 

Een van de centrale taken van Carrefour was het inrichten van een VIA-punt. Samen met drie 
andere organisaties (ZONL, Kwintus en Uitvoering Sociaal Domein van de gemeente) vormden 
deze vier VIA-punten. VIA staat voor Voorlichting, Informatie en Advies. Deze punten zorgden 
voor beantwoording van vragen van inwoners en/of toeleiding naar de juiste hulp en vormden 
daarmee de “loketfunctie” in het Sociaal Domein. De punten bij de externe organisaties 
(waaronder Carrefour) werden gefinancierd door middel van een opdracht/subsidie van de 
gemeente. Een VIA-punt kon als loket doorverwijzen naar het Sociaal Team Noordoostpolder die 
de hulpvraag vervolgens in behandeling nam om te kijken of maatwerk noodzakelijk bleek. 

 
 
8 Onder de vrijwilligersnetwerken van Carrefour vallen meerdere kleinere projecten. Een voorbeeld is het project ‘Verder Na 
Verlies’ waarbij een vrijwilliger helpt bij het verwerken van het verlies van een partner. Een volledige lijst met projecten die 
Carrefour op dit moment uitvoert staat in hoofdstuk 4 met de resultaten van het jaarverslag. 
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De Sociale Teams waren een zogenaamde netwerksamenwerking tussen de organisaties 
Carrefour, ZONL, GGD en de gemeente. De netwerkorganisatie werd aangestuurd door de vier 
organisaties gezamenlijk. Dit team bracht samen met de inwoner en diens netwerk de hulpvraag 
en mogelijke oplossing in kaart en verzorgde waar nodig en mogelijk ook indicatiestelling. Vanaf 
2020 is besloten het Sociaal Team te ontvlechten, waarbij de indicatiestelling is ondergebracht 
bij het cluster USD en een gemeentelijk team van procesbegeleiders is ontstaan. Uitvoering 
Sociaal Domein (USD) van de gemeente Noordoostpolder was al actief op het gebied van de Wmo 
en Participatiewet. Toen de Jeugdwet in 2015 en uitbreiding van de taken in de Wmo hier bij 
kwamen is besloten STNOP op te richten. STNOP was een netwerkorganisatie, waarbinnen de 
gemeente zowel opdrachtgever als partner was. Medewerkers van partijen verbonden in de 
STNOP werkten enerzijds voor de eigen organisatie (bijv. Carrefour) als inhoudelijk medewerker 
en anderzijds als indicatiesteller richting het sociaal domein. In 2018 is er voor gekozen om deze 
medewerkers of volledig voor de moederorganisatie te laten werken of voor STNOP. Het werk 
bleek volgens een gesproken medewerker van de gemeente niet goed te verdelen tussen enerzijds 
STNOP en anderzijds de moederorganisatie. Na de reorganisatie in 2018 zou het verschil tussen 
voorveldwerkzaamheden en indicatiestellen duidelijker moeten zijn.  
 
In 2020 is echter besloten om afscheid te nemen van de constructie van STNOP en zijn de VIA-
punten opgeheven. Dit omdat de gemeente meer grip in het sociaal domein wenste en de vier 
VIA-punten niet voldoende brachten wat de gemeente als opdrachtgever voor ogen had. Dit 
onderzoek gaat niet in groot detail in op de ontwikkelingen rond het STNOP en de VIA-punten, 
maar wij constateren dat het wel van invloed is geweest op de organisatie Carrefour en de 
beeldvorming over Carrefour. Ook in die periode waren er veel ontwikkelingen bij Carrefour, 
waardoor de organisatie sinds 2015 in feite twee organisatieveranderingen doormaakt(e). Aan de 
ene kant diende Carrefour indicaties te stellen en deze af te handelen, maar aan de andere kant 
waren zij ook voor een groot deel verantwoordelijk voor het welzijnswerk in de gemeente. 
Gesproken medewerkers vermoeden dat door de focus op de nieuwe taken van het 
indicatiestellen, de ontwikkelingen in het welzijnswerk als het buurtgericht werken ook 
moeilijker van de grond kwamen.   
 
Onvoldoende samenwerking een van de redenen voor ontmanteling STNOP 

Een van de redenen voor de uiteindelijke ontmanteling - genoemd in de interviews door een 
medewerker van de gemeente - was dat men het gevoel had ‘dat er vier kapiteins op het schip 
zaten’. Alle vier de organisaties hadden een eigen belang naast het gezamenlijke belang (van het 
STNOP). Dit gaf medewerkers het gevoel dat deze organisaties in een spagaat zaten tussen de 
twee belangen. Aan de ene kant was er een verantwoordelijkheid richting STNOP en de correcte 
doorverwijzing naar andere hulpverleners, aan de andere kant was er een verantwoordelijkheid 
richting de eigen organisatie en de activiteiten die men zelf ook kon oppakken. In die zin leek het 
een te grote opgave voor de betrokken organisaties. Een van de voorbeelden genoemd in een 
ander interview is dat het (zo bleek uit onderzoek van de gemeente) uitmaakte naar welke 
organisatie een inwoner belde. Wanneer deze naar de gemeente belde, werd men vaker geholpen 
met een beschikking en wanneer men naar een organisatie als Carrefour belde, werd men sneller 
geholpen door een vrijwilliger van die organisatie.  
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Taken rond indicatiestelling en welzijnsactiviteiten van Carrefour leidden tot rolverwarring 

Mede door het afhandelen van indicaties en het zelf verlenen van begeleiding/hulp lijkt er sprake 
te zijn geweest van rolverwarring. Het was voor betrokkenen (binnen en buiten Carrefour) niet 
duidelijk genoeg welke vragen door Carrefour opgepakt konden worden en dus binnen het 
welzijnswerk vielen en wat uiteindelijk onder geïndiceerde hulp zou moeten vallen. De opdracht 
en rolverdeling was te onduidelijk, of werd belemmerd door belangen van de eigen organisaties 
in STNOP. In enkele interviews is uiteindelijk genoemd dat het leek alsof Carrefour zelf jeugdhulp 
ging oppakken, wat in principe niet mogelijk zou moeten zijn omdat niet alle medewerkers van 
Carrefour beschikken over een SKJ-registratie9.  
 
Uit de interviews komt naar voren dat dit het resultaat is van een onduidelijke rolverdeling. Aan 
de ene kant was de gemeente zowel partner als opdrachtgever, aan de andere kant heeft 
Carrefour volgens enkele gesprokenen niet duidelijk genoeg gemaakt wat zij wel en niet konden 
doen. Dit beeld wordt ook herkend door organisaties buiten de gemeente. Een medewerker van 
het voormalige sociale team zegt hierover dat iedere partij vanuit zijn eigen stramien naar de 
inwoner ging kijken. Deze medewerker bevestigde ook dat het onvoldoende duidelijk was wat er 
in het voorveld aan ondersteuning geboden kon worden.  
 
Bovenstaande heeft tot gevolg gehad dat het onderscheid tussen beide taken in de praktijk niet 
duidelijk genoeg was. Dit heeft mogelijk weer tot gevolg gehad dat de uitvoering van de 
welzijnstaken van Carrefour ook in een negatief daglicht kwamen te staan, doordat 
werkzaamheden rond het sociaal team niet vlotten.  

3.1.2 Activiteiten vanaf 2021 

Sociaal loket recentelijk opgestart, rol Carrefour en welzijnsorganisaties moet duidelijker 

Vanuit het perspectief van de gemeente als opdrachtgever is het ontmantelen van het sociaal 
team een goede actie geweest, aldus een gesproken medewerker. Op deze manier kan de 
welzijnsorganisatie Carrefour zich weer richten op het uitvoeren van welzijnstaken en ligt de 
taak van het indiceren en de route richting maatwerkvoorzieningen centraal bij de gemeente.  
 
Deze nieuwe werkwijze dient echter nog verder te landen en uit te kristalliseren. Het loket 
bedenkt niet de oplossing maar wel de route naar de oplossing. Er wordt wel onderkend dat de 
kennis bij het loket van het voorveld nog wat matig is. Met als risico dat een hulpvraag snel wordt 
doorverwezen naar een maatwerkvoorziening, terwijl er in het voorveld ook een passende 
oplossing mogelijk is.  
 
Daarnaast speelt dat nog steeds naar Carrefour gekeken wordt bij het oppakken van hulpvragen. 
Officieel is Carrefour geen doorverwijzer meer, maar wordt er volgens gesproken medewerkers 
nog wel eens naar Carrefour gekeken bij het oppakken van hulpvragen van inwoners. Moeten de 
welzijnsorganisaties vrijwilligers helpen en mantelzorgers ondersteunen? Of kunnen en moeten 
ze meer dan dat, zoals het geven van lichte vormen van begeleiding? Wij constateren dat er een 
slag te maken is in de communicatie over de rol en de doelen van het welzijnswerk in 
Noordoostpolder.  
 

 
 
9 SKJ is het beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland.  
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Ook Carrefour onderkent dat de structuur van de organisatie, die meer gericht is op de collectieve 
maatschappij, nog moet worden afgestemd met de basisstructuur van de gemeente 
Noordoostpolder. Het takenpakket van Carrefour is breder dan enkel voorkomen van individuele 
zorg en ondersteuning, zij doen ook buurtopbouwwerk en jongerenwerk. De basisstructuur van 
de gemeente op dit gebied is veel meer geënt op het leveren van zorg en ondersteuning. 
 
Gebiedsgericht werken door Carrefour moet aansluiten op sociale samenhang in gemeente  

Ook schrijft Carrefour in de subsidieaanvraag voor 2021 dat zij begonnen zijn de organisatievorm 
aan te passen om dichter bij de inwoners te staan. Vanaf 2020 is Carrefour begonnen met het 
werken vanuit zelfsturende gebiedsteams, die alle welzijnsvragen in het betreffende gebied 
oppakken. De organisatie is platter geworden, met een directeur-bestuurder en daaronder een 
manager en de gebiedsteams. Daarmee werd gebroken met de werkwijze waarin teams werden 
ingedeeld naar thema. Hierbij is het uitgangspunt dat vooral ingezet wordt op gebieden waar dat 
nodig is. Met andere organisaties wil Carrefour de fysieke en mentale conditie van inwoners 
beïnvloeden en bijdragen aan leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en sociale kwaliteit in de 
leefomgeving, zo blijkt uit een presentatie van Carrefour uit 2021. Hoewel een bijdrage aan 
leefbaarheid en veiligheid geen doel is die vanuit de gemeente aan Carrefour wordt meegegeven, 
raken de activiteiten die zij uitvoeren ook aan deze beleidsterreinen. Een wijk met sterkere 
sociale structuren is ook een wijk met verhoogde leefbaarheid en veiligheid. Daarmee reikt de rol 
van Carrefour in de samenleving van de Noordoostpolder verder dan het beleidsterrein van zorg 
en gezondheid. Zij bereiken met hun werk ook maatschappelijke (neven)effecten die niet direct 
gefinancierd worden. 
 
Volgens diverse gesprokenen kent de gemeente Noordoostpolder (met name in de dorpen) een 
sterke sociale samenhang. In dorpen en wijken waar minder verenigingen actief zijn en de sociale 
samenhang minder sterk is, wil het gebiedsteam dat opvangen en verbeteren. Op dit moment zijn 
de gebiedsteams voor een deel nog bezig te inventariseren waar extra inzet nodig is en waar men 
‘de teugels meer kan laten vieren’. Binnen ieder gebiedsteam is kennis en ervaring aanwezig op 
de volgende thema’s: 
• Samenlevingsopbouw (buurt- en wijkwerk); 
• Bewegen en leefstijl; 
• Opvoeden en opgroeien 12 –; 
• Jongeren 12 tot 23 jaar; 
• Werven & begeleiden van vrijwilligers; 
• Individuele vragen en begeleiding (voor (jonge) mantelzorgers, eenzame inwoners, inwoners 

met armoedeproblematiek, inwoners met praktische vragen over o.a. ouderdom, een 
beperking of niet-Nederlandse afkomst). 

 
Werken aan een overzichtelijk zorglandschap in samenspraak met de gemeente 

Uit de subsidieverlening over 2021 volgt dat de gemeente met Carrefour werkt aan een 
overzichtelijk zorglandschap (in een zorgpiramide) en beide partijen hierover het gesprek aan 
gaan. De gemeente deelt ook mee dat de uitkomsten van deze gesprekken gevolgen kunnen 
hebben voor de subsidieverstrekking. Dit zal niet eerder zijn dan 2023. Dit wordt op dit moment 
uitgewerkt.  Hieruit valt op te maken dat Carrefour en de gemeente op dit moment in een 
overgangsfase zitten, waarbij Carrefour in 2021 nog een deel van de taken zoals buurtopbouw 
uitvoert met een nieuwe werkwijze (de gebiedsteams). Vanaf 2022 moeten de nieuwe taken, 
rollen en werkwijzen beter uitgekristalliseerd zijn.  



 

 
 
 
 Onderzoek Carrefour en welzijnswerk in de Noordoostpolder 23 van 52 

Beide partijen zijn nog in gesprek over de bezuiniging en de impact op de primaire processen. 
Vanuit Carrefour wordt aangegeven dat een dergelijke bezuiniging haaks staat op het beleid van 
de gemeente, die schrijft te investeren in preventie. Tegelijk is in interviews vanuit de gemeente 
ook aangegeven dat het wel aansluit bij het beleid van de gemeente: door de bezuiniging wordt de 
organisatie ook gedwongen om te kijken naar wat effectieve en efficiënte activiteiten zijn die de 
organisatie onderneemt. 

3.2 Bevindingen uit de praktijk 
 

Nu de belangrijkste organisatorische ontwikkelingen en activiteiten zijn beschreven, gaan wij in 
deze paragraaf nader in op onze bevindingen uit de praktijk. In de kopjes hieronder gaan we in op 
de belangrijkste van de ontwikkelingen die nu gaande zijn: 
• Gesprekken over een overzichtelijk zorglandschap en de overlap tussen activiteiten (H4.2.1); 
• Het nieuwe gebiedsgericht werken door Carrefour (H4.2.2); 
• Overheadkosten en terugbrengen van de organisatiekosten (H4.2.3). 

3.2.1 Overlap in activiteiten 

Onderscheid tussen zorg en welzijnswerk niet altijd even scherp 

In veel van de gesprekken rond dit onderzoek, vanaf de start en tijdens de interviews, kwam de 
vraag naar voren in hoeverre er overlap is tussen de activiteiten van de verschillende 
welzijnsorganisaties. Uit het onderzoek constateren wij dat er inderdaad sprake is van overlap 
tussen verschillende activiteiten van welzijnsorganisaties. Toch is het niet altijd gerechtvaardigd 
om te spreken van een volledige overlapping van activiteiten.  
 
Tabel 3.1 Niet-uitputtend voorbeeld van overlap activiteiten Carrefour en andere welzijnsorganisaties 

 Carrefour Humanitas ZONL Heelal 

Opvoedkundig • Nanny’s • Home-start • Steunouders  

Vrijwilligerswerk • Verder na Verlies 

(rouwverwerking) 

• Steun bij 

rouw en 

zingeving 

  

Jongeren • Local Hero-

project 

• Jongerenwerker 

(ambulant) 

• Project 

Match 

 • Jongerenwerker 

(accomodatiegericht) 

 
De onderzoekers spraken met de welzijnsorganisaties Humanitas, Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land (ZONL), Vitree en het Cultuurbedrijf. Met name met de eerste van deze twee organisaties 
lijkt er in de activiteiten overlap te zitten. Zo kunnen ouders met opvoedvragen terecht bij zowel 
Humanitas, Carrefour als het Sociaal Loket. Humanitas voert net als Carrefour steun bij 
rouwverwerking uit. Vragen over overlap waren er ook rond het Huis van Taal. Daarin werkt 
Carrefour samen met de bibliotheek en ROC Friesche Poort. Er is daarbij wel een verschil in 
werkzaamheden. Carrefour verzorgt werving, toeleiding en matching van vrijwilligers. De 
bibliotheek doet dit niet. Andere kanttekeningen die wij plaatsen rond (vermeende) overlap: 
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1. Financiering van activiteiten door de gemeente en andere partijen 
Ten eerste is het van belang in te zien dat een aantal projecten niet alleen door de gemeente 
Noordoostpolder gefinancierd worden. Zo ontvangt de bibliotheek gelden via de provincie om 
taalvaardigheidsprojecten op te starten10 en ontvangt Humanitas ook fondsen uit de 
Postcodeloterij. Carrefour ontvangt subsidie van ZonMw voor het project Local Hero. Wanneer 
deze derde partijen de financiering om welke reden dan ook stoppen, dan heeft de gemeente 
Noordoostpolder hier niet altijd invloed op. Dit kan op termijn er toe leiden dat activiteiten 
verdwijnen, wanneer ook de gemeente (eerder) stopt met financiering.  
 
2. Onderscheid tussen professionele zorg en welzijnswerk  
Ten tweede dient men bij activiteiten onderscheid te maken tussen professionele of geïndiceerde 
zorg en welzijnswerk. De Thuisbegeleiding door ZONL is professionele ondersteuning en geen 
vrijwilligerswerk, waar Carrefour bij begeleiding soms ook vrijwilligers inzet (bij eenvoudigere 
hulpvragen). Tegelijk is het werk wat de Nanny’s doen geen vervanging van geïndiceerde zorg. 
Ook gaan bij de Nanny’s begeleiders op bezoek bij de gezinnen, waar bij het project Steunouders 
kinderen opvang buitenshuis krijgen. Daarmee is het ook mogelijk dat op het oog activiteiten 
hetzelfde lijken, maar er een andere doelgroep bediend wordt.  
 
3. Perspectief/doelgroep van organisaties 
Activiteiten van het Heelal worden georganiseerd vanuit een ander perspectief (een 
jongerencentrum met een bepaalde geloofsovertuiging) dan van Carrefour (een 
welzijnsorganisatie op straat). Dit zijn verschillen die van grote invloed kunnen zijn op de 
‘passendheid’ van een geboden oplossing.  
 
Mogelijkheden in het voorveld niet bekend genoeg bij Sociaal Loket 

Anderzijds is het perspectief van de gemeente dat minder varianten van vergelijkbare activiteiten 
ook voor o.a. het Sociaal Loket positief kan uitpakken. Dit maakt het makkelijker voor 
medewerkers van het Sociaal Loket om inwoners te verwijzen naar het voorveld, omdat het 
overzichtelijker is welke organisatie waar voor is. De gemeente voert nu gesprekken met 
maatschappelijke partners om te komen tot een overzichtelijk zorglandschap op basis van de 
zorgpiramide, de Steunwijzer en bewezen effectieve aanpakken (evidence-based). De 
hulpmiddelen (zorgpiramide en Steunwijzer) dienen ervoor te zorgen dat de scheidslijnen in het 
aanbod duidelijker worden. Geïnterviewden zeggen over deze twee middelen wel dat de 
verschillen tussen activiteiten werkenderwijs bekender worden, maar dat de applicatie 
Steunwijzer nog niet direct brengt wat men verwacht. Vanuit enkele interviews komt naar voren 
dat de inzet voor bewezen effectieve interventies gedragen wordt.  

3.2.2 De organisatie Carrefour 

 

Carrefour op het moment nog bezig met het inpassen van gebiedsgericht werken 

Het inpassen van de nieuwe werkwijze, de aanpassingen aan het takenpakket van Carrefour en de 
invoering van het resultaatgericht financieren zorgden ervoor dat Carrefour het de afgelopen 
jaren druk heeft gehad met de interne organisatie aan te passen. Dit is ook andere organisaties en 
de gemeente opgevallen.  

 
 
10 Zie: https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2596494-v8-PS-
Mededeling-Motie-laaggeletterdheid.pdf  

https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2596494-v8-PS-Mededeling-Motie-laaggeletterdheid.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2596494-v8-PS-Mededeling-Motie-laaggeletterdheid.pdf
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Daar komt nog bovenop dat in december 2020 de directeur-bestuurder bij Carrefour vertrok na 
overleg met de Raad van Toezicht van Carrefour. Deze directeur is vervangen door een interim-
bestuurder. De interim-bestuurder is nu een half jaar actief en blijft nog een half jaar aanwezig. 
Hieruit volgt dat Carrefour uit een intensieve, roerige periode komt.  
 
Organisatie was intern gericht waardoor samenwerking moeizamer verliep 

Ook het inpassen van de gebiedsteams en de nieuwe werkwijzen kost nog tijd. Hier zijn de 
medewerkers van Carrefour op het moment nog mee bezig. Deze nieuwe werkwijze is voor een 
deel van de medewerkers nog wennen, zo blijkt uit de interviews met medewerkers. De 
coronacrisis, en het werken op afstand, draagt hier ook niet in positieve zin aan bij. Ook is door 
de ontvlechting van STNOP een aantal medewerkers overgegaan van Carrefour naar het sociaal 
loket en door de roerige tijd zijn mensen vertrokken, waardoor er veel wisselingen in personeel 
plaatsvonden. Er is hierdoor nog niet veel te zeggen over de effecten van het gebiedsgericht 
werken. Andere organisaties merkten hierdoor dat de samenwerking met Carrefour tijdelijk op 
een lager pitje kwam te staan. Dit heeft mogelijk ook gevolgen gehad voor het doorverwijzen van 
hulpvragen naar de juiste organisatie blijkt uit de interviews. 

3.2.3 Overhead en financiële stabiliteit 

Overhead en financiële stabiliteit van Carrefour 

Een voornaam deel van de kostenbesparing bij Carrefour dient voort te komen uit een besparing 
op de overhead. Dit is een onderwerp binnen Carrefour dat al enkele jaren speelt. In 2018 is een 
presentatie gegeven door de gemeente waarin melding wordt gemaakt van een te hoog 
kostenniveau van Carrefour. Destijds gestelde vragen en waarover men in gesprek is gegaan zijn:  
• Wat is een gezonde overhead / hoe ziet dat er uit (organisatie, formatie en kosten); 
• Hoe komt Carrefour daar; 
• Wat is daar voor nodig? 
 
In 2019 hebben de gemeente en Carrefour gesprekken gevoerd over de situatie, ontwikkeling en 
financiële positie van Carrefour. Binnen twee jaar wilden beiden komen tot een financieel 
gezonde welzijnsinstelling die zelfvoorzienend is. In 2019 is Carrefour gestart met een 
organisatieveranderingsproces. Hierbinnen vallen ook de gebiedsteams. Een van de redenen om 
te kiezen voor zelfsturende gebiedsteams is dat de overheadskosten van de organisatie 
verminderd dienden te worden. In de afgelopen jaren is daarom afscheid genomen van 
leidinggevenden (het kantelen van de organisatie naar gebiedsteams) wat op termijn een 
besparing van €100.000 moet opleveren11. Carrefour schreef hierover naar de gemeente 
Noordoostpolder: “In de nieuwe structuur wordt de inzet van leidinggevenden teruggebracht van 
169,5 uur naar maximaal 104 uur, wat een besparing van 38 procent oplevert. … Deze investering leidt 
er toe dat bij een gelijkblijvend dienstenpakket de subsidieaanvraag structureel verlaagd wordt met +- 
5% (zijn de €100.000)”. Een aantal van de gesproken medewerkers van Carrefour geven in een 
interview aan dat de beeldvorming over de hoge overheadkosten van Carrefour overtrokken zijn. 
Zo zouden teamleiders die gezien werden als overhead in de boeken ook in de uitvoering actief 
zijn. Deze medewerkers zien de hoge overheadkosten daarmee voornamelijk als een 
boekhoudkundig probleem.  
 

 
 
11 Bron: brief van Carrefour aan college B&W (6 januari 2020).  
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De €100.000 kostenbesparing wordt (ongeacht of Carrefour de besparing realiseert) doorgevoerd 
door de gemeente, naast de andere bezuinigingen die op de rol staan. Hier waren al afspraken 
over gemaakt. Dit blijkt ook uit figuur 2.1 in de bijlage en een brief van 6 januari 2020 van de 
gemeente aan Carrefour. De gemeente stemde hiervoor in met een incidentele tegemoetkoming.  
Op termijn moet blijken of Carrefour met de kanteling van de organisatie de overheadkosten 
terug kan brengen. Daarnaast zegt Carrefour op het moment van schrijven bezig te zijn met het 
zoeken van een partner voor het overnemen van de overheadkosten. Deze deal zal in het najaar 
van 2021 bekend worden. Het gaat hier om een grotere organisatie waar Carrefour bij aan kan 
sluiten. Zij nemen een deel van de overhead weg, waardoor Carrefour meer in kan zetten op de 
primaire processen.  

3.3 Sturing en monitoring 

3.3.1 Sturing door gemeente op Carrefour 

Op termijn minder ‘hard’ sturen door de gemeente 

Zoals hiervoor is uitgelegd trok de gemeente Noordoostpolder de regie over de toegang naar het 
sociaal domein in 2020 naar zich toe. Waar Carrefour eerst zelf een loketfunctie had en indicaties 
afhandelde, is deze nu één van de verwijzers richting het sociaal loket. De opdracht is daarmee 
flink gewijzigd. De uitdaging is vooralsnog om ieders rol en de taakverdeling duidelijk te krijgen, 
na verloop van tijd moet dit uitgekristalliseerd zijn en zou de sturing automatisch minder 
moeten worden.  
 
Ten aanzien van de welzijnstaken van Carrefour moet volgens het subsidiebeleid het resultaat 
leidend zijn en de hoe-vraag vooral bij de organisaties liggen. Wij constateren dat bij de 
aansturing van de gemeente richting Carrefour dit nog niet het geval is. De mate van sturing op 
de organisatie Carrefour is op dit moment als vrij  intensief te kwalificeren. Enerzijds komt dit 
voort uit het feit dat beide partijen zich in een transitiefase bevinden, waarbij niet alle nieuwe 
deelplannen definitief zijn vastgesteld en gesprekken over de inrichting nog lopen. Anderzijds 
komt het intensieve overleg waarschijnlijk voort uit de financiële en organisatorische 
onzekerheden bij Carrefour in de laatste jaren, waardoor de gemeente zich genoodzaakt voelt ‘de 
teugels wat strakker aan te halen’.  
 
Daar komt bovenop dat doordat er per project / thema van Carrefour subsidie wordt verleend in 
deelplafonds, er sprake is van een verkokerd uitvoeringsplan. Er zijn hierdoor verschillende 
beleidsmedewerkers van de gemeente inhoudelijk betrokken bij de uitvoering van taken door 
Carrefour, met regelmatige overleggen op verschillende niveaus.  
 
Op bestuurlijk niveau maandelijks overleg; wens om te toetsen aan visie 

Er is maandelijks overleg tussen de accounthouder van de gemeente Noordoostpolder en de 
directeur-bestuurder van Carrefour. Iedere zes weken is er bestuurlijk overleg met de wethouder. 
In die overleggen wordt de voortgang van behaalde resultaten besproken. Deze verantwoording 
geschiedt onder andere op basis van storytelling, klanttevredenheidsonderzoeken en 
bezoekersaantallen. Dit is grotendeels in lijn met het subsidiebeleid dat is vastgesteld, al schrijft 
het beleid voor dat er vooral op resultaten en niet op aantallen moet worden verantwoord. In de 
welzijnssector is het vanzelfsprekend ingewikkeld om resultaten – zeker financiële voordelen – 
inzichtelijk te maken.  
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Toch komt in enkele interviews met organisaties buiten de gemeente Noordoostpolder (de 
verbonden partijen) naar voren dat er een zekere visie gemist wordt, waar de resultaten aan 
getoetst kunnen worden. Een dergelijke visie (bijvoorbeeld op welzijnswerk) kan mogelijk helpen 
bij het verantwoorden op basis van de resultaten die bereikt worden en minder op specifieke 
activiteiten en aantallen bezoekers.  
 

Op uitvoerend niveau overleg wanneer noodzakelijk, soms wekelijks 

Op uitvoerend niveau zijn er veel afstemmingsgesprekken en denken beleidsmedewerkers ook 
inhoudelijk mee met de activiteiten van Carrefour. Zo zijn er afstemmingsgesprekken voor 
jeugdzaken, buurtopbouwwerk, sport en gezondheid. Op het moment wordt de relatie tussen 
Carrefour en de gemeente Noordoostpolder niet als onprettig ervaren, wel zien enkelen de 
gemeente als een veeleisende samenwerkingspartner. De afstemmingsgesprekken worden 
daarom niet direct als iets negatiefs gezien. Toch lijkt deze vorm van aansturing niet aan te 
sluiten met de vorm van opdrachtgeverschap dat de gemeente in de kaders van het subsidiebeleid 
voor zich ziet. Deze intensieve vorm van aansturing, afstemming en overleg lijkt daarvoor te veel 
op microniveau en kwalificeert de gemeente meer als manager dan als opdrachtgever. 

3.3.2 Informatievoorziening naar de raad 

Raadsleden zoeken naar inzicht rond het welzijnswerk 

Op woensdag 30 juni vond een gesprek plaats met de gemeenteraad van de Noordoostpolder. Er 
waren acht raadsleden van acht verschillende partijen aanwezig. Met hen is een gesprek gevoerd 
over informatievoorziening, activiteiten in het welzijnsveld en overlap van activiteiten en de 
manier waarop de raad haar controlerende en kaderstellende rollen invult. 
 
Informatievoorziening 
Raadsleden krijgen informatie aangereikt via de reguliere P&C-cyclus, maar ook via 
werkbezoeken, de jaarverslagen van welzijnsorganisaties en tot 2019 met ‘de dag van de 
subsidieverantwoording’. Ten aanzien van de informatievoorziening over welzijnswerk 
constateren wij dat de raadsleden kritisch zijn op de wijze van verantwoording en dan met name 
over het onderdeel met storytelling, hoewel dit onderdeel wel verplicht is en is vastgelegd in het 
subsidiebeleid. Raadsleden kunnen onvoldoende een beeld vormen wat de welzijnsorganisaties 
doen en hoe dit bijdraagt aan de doelen die zij onder andere stellen.  
 
In de raad leeft enerzijds het beeld dat welzijnsorganisaties in de verantwoording vooral 
focussen op de successen die zij behalen en de minder succesvolle projecten min of meer 
verzwegen worden.  Doordat in de ogen van raadsleden niet het volledige plaatje wordt gegeven, 
ontstaat er tot op zekere hoogte wantrouwen over de activiteiten die uitgevoerd worden. Volgens 
een deel van de raad kan het niet zo zijn dat alle activiteiten effectief en succesvol zijn. Aan de 
andere kant werd de vraag gesteld of de relatie tussen Carrefour en de gemeente wel zo goed is 
dat een verbonden partij als Carrefour het zich kan veroorloven om zich kwetsbaar op te stellen.  
 
Overlap van activiteiten 
Het beeld dat er overlap is tussen de verschillende welzijnsactiviteiten bestaat ook in de raad. 
Onder andere activiteiten door het Leger des Heils en de bibliotheek worden aangehaald. Door de 
overlap ontstaan ook vragen over de toegevoegde waarde van activiteiten door Carrefour. 
Raadsleden onderkennen dat het lastig is om effecten van preventie inzichtelijk te krijgen.  
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De jaarverslagen van Carrefour bieden hier – zoals hierboven benoemd - niet voldoende 
informatie voor. En vanuit de gemeente is het volgens raadsleden ook lastig om informatie te 
krijgen over de overlap van activiteiten en wat als effectief wordt gezien. Het is volgens een 
raadslid moeilijk om deze informatie boven water te krijgen. Een deel van de raad lijkt door een 
gebrek aan informatie over effectiviteit en een gemeenschappelijke visie op wat het bijdraagt aan 
de maatschappij, een eigen visie te hebben over wat wel werkt in welzijnswerk en wat niet. Deze 
mening is voor een deel gebaseerd op beeldvorming (o.a. het ontmantelen van het sociaal team) 
en eigen percepties en meningen over activiteiten.   
 
Kaderstellende en controlerende rollen 
Informatie over individuele subsidies wordt ter informatie naar de raad gestuurd, in de 
Perspectiefnota worden subsidieplafonds vastgesteld. Ook wordt de raad – volgens de wethouder 
– intensief betrokken bij het vaststellen van de nieuwe doelen in de (concept-)deelplannen. 
Specifieke vragen vanuit de raad over welzijnswerk of Carrefour komen niet vaak voor.  
Raadsleden merken zelf op dat de kaders ten aanzien van welzijn gefragmenteerd zijn,  
versnipperd in de andere deelplannen. In het gesprek komt naar voren dat veel cijfers over 
indicatoren die zijn opgesteld niet geleverd kunnen worden, mede door gefragmenteerde of 
onduidelijke doelen op het gebied van welzijn. Tegelijk is voor een deel van de raad het sociaal 
domein complex, in het bijzonder op financieel gebied. Het is voor hen ingewikkeld om zich te 
verplaatsen naar de praktijk en de gevolgen die financiële keuzes hebben op het welzijnswerk. De 
beleidsplannen zijn daarvoor te abstract. Enkele raadsleden spreken uit een duidelijkere visie op 
welzijn te willen formuleren.  

3.4 Belangrijkste bevindingen 
Carrefour komt uit een woelige tijd waarbij zowel intern zaken zijn veranderd als bij de externe 
sturing. Zo is de opdracht aan Carrefour gewijzigd, zijn ze gebiedsgericht gaan werken en is het 
management verandert. Door al deze wijzigingen is mogelijk niet duidelijk genoeg waar 
Carrefour op dit moment voor staat en wat ze kunnen. De rollen, taken en verantwoordelijkheden 
zijn nog niet duidelijk genoeg en worden heel erg vanuit zorg en ondersteuning gezien terwijl het 
maatschappelijke collectief waar Carrefour zich in beweegt breder is en zich ook richt op 
leefbaarheid en veiligheid. Dit heeft invloed op de wijze waarop er naar Carrefour wordt gekeken, 
de organisatie staat voortdurend in de spotlights. Meerdere gesproken betrokkenen zowel binnen 
als buiten de organisatie hebben behoefte aan rust.  
 
Door de woelige tijd is de aansturing van de gemeente langere tijd veel intensiever geweest dan 
dat de gemeente zichzelf voorneemt in het subsidiebeleidsplan. Zij geven daar aan dat ze als 
opdrachtgever willen handelen, maar het komt op het moment meer over als ene soort manager. 
Dit is te verklaren vanuit de fase waarin Carrefour zich begaf, maar het risico is echter dat de 
gemeente te veel op de stoel van de professional blijft zitten en te veel op de uitvoering gaat 
sturen. Door de aansturing op activiteitenniveau wordt de overkoepelende visie vanuit de 
gemeente gemist.  
 
Deze focus op de uitvoering sijpelt ook door naar de gemeenteraad. Raadsleden missen het 
grotere, overstijgende verhaal en kunnen niet uit de voeten met de huidige wijze van 
verantwoorden. Storytelling wordt door o.a. raadsleden gezien als een niet geschikt middel om de 
effecten van de organisatie aan te tonen. Het beeld is te rooskleurig in hun ogen. Ondanks dat er 
wel een structuur is voor rapporteren op hoofdlijnen, gaat de discussie hier niet over.  
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Het gaat om individuele opvattingen over wat wel nuttige activiteiten zouden zijn en welke niet. 
Ook gaat het dan al snel te veel over aantallen bezoekers van activiteiten en of dat er te veel of 
juist te weinig zijn. Dit is niet de discussie die in de gemeenteraad gevoerd moet worden. 
 
Carrefour verantwoordt de activiteiten volgens het subsidiebeleidsplan, maar weet hierdoor 
zichzelf ook onvoldoende te ‘verkopen’: ze weten niet de meerwaarde van de activiteiten voor de 
gemeenschap in de Noordoostpolder aan te tonen met dit verantwoordingsmodel. Daarnaast lijkt 
er ook een grote focus te zijn op zorg en ondersteuning en voorkoming van 
maatwerkvoorzieningen, terwijl Carrefour meer doet dan dat. Het moet duidelijker worden voor 
o.a. de gemeenteraad dat welzijn breder is dan enkel het voorkomen van 
maatwerkvoorzieningen. 
 
Bij de overlap in activiteiten van Carrefour met andere organisaties hebben wij enkele 
kanttekeningen geplaatst. Bij het beoordelen van de overlap en eventuele vervolgacties – met 
name in de raad – is het goed om in het achterhoofd te houden dat wanneer activiteiten door 
anderen bekostigd worden deze financiering ook kan stoppen en de activiteit dan mogelijk ook 
verdwijnt. Ook is het belangrijk aandacht te houden voor specifieke doelgroepen en werkwijzen 
bij het beoordelen of een activiteit echt overbodig is en niet altijd uit te gaan van eigen 
opvattingen over activiteiten.  
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4 Effecten 

In dit laatste hoofdstuk bespreken wij de wijze van verantwoording en behaalde resultaten van 
Carrefour. Daarna maken we de vertaling naar de bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen. 
Wij behandelen hierbij de volgende deelvraag: 
• Wat zijn de effecten van de activiteiten van Carrefour?  

 
In dit hoofdstuk beschrijven wij in meer detail over hoe Carrefour verantwoordt en wat zij 
bereiken. Hierbij proberen wij meer inzichtelijk te maken wat zij doen, en hoe inwoners dit 
ervaren. Wij baseren ons daarbij op bestaande bronnen. Zoals hier al is aangegeven rapporteert 
Carrefour binnen de kaders die gesteld zijn door het subsidiebeleid. Wij gaan dan ook niet 
vertellen of dit goed of dat het slecht is. Wij proberen het proces van verantwoorden zoals dat tot 
nu toe is gedaan te reconstrueren en geven daar adviezen over.  

4.1 Verantwoording van resultaten 
Jaarlijkse verantwoording van activiteiten door Carrefour in jaarverslag 

Met de invoering van het resultaatgericht financieren verantwoordt Carrefour (en andere 
welzijnsorganisaties) jaarlijks de resultaten van de activiteiten in een jaarverslag. Dit bestaat uit 
drie onderdelen: 
• Klanttevredenheidsonderzoeken; 
• Aantal bereikte inwoners (bezoekersaantallen); 
• Storytelling. 
De financiële verantwoording wordt doorgesproken met de accounthouder van de gemeente. 
 
Klanttevredenheidsonderzoeken (2019) 
De klanttevredenheidsonderzoeken zijn voor het laatst georganiseerd in 2019. In 2020 hebben 
deze geen doorgang gevonden vanwege corona en omdat men de voorkeur gaf aan de continuïteit 
van de organisatie boven de onderzoeken. Tot en met 2019 maakte Carrefour gebruik van de 
ServQual-vragenlijst. Dit is een vragenlijst gebaseerd op wetenschappelijke literatuur die 
servicekwaliteit meet op de gebieden betrouwbaarheid, inlevingsvermogen, snelheid en 
hulpvaardigheid, zekerheid en veiligheid en tastbaarheid. Ook wordt er in de vragenlijst gekeken 
naar het bereikte maatschappelijke effect op het gebied van zelfredzaamheid, maatschappelijke 
participatie, arbeidsparticipatie, gegeven mantelzorg en andere informele zorg, weten waar men 
terecht kan met een hulpvraag, leefbaarheid en veiligheid en een gezonde leefstijl. Deze 
onderdelen (waar van toepassing) worden door inwoners gescoord op een vijfpuntschaal waarbij 
een gemiddelde score onder de 3 geldt als een onvoldoende. 
 
In de figuren hieronder zijn de resultaten van het laatste klanttevredenheidsonderzoek uit 2019 
opgenomen. Opvallend is dat zowel in het jaarverslag als in het onderliggende onderzoek geen 
toelichting op de cijfers wordt gegeven. Er wordt geen normatieve beoordeling toegekend aan de 
resultaten/cijfers. Ook wordt niet direct een link gelegd met de doelstellingen die zijn opgenomen 
in de vraagbrief. Deze zijn later wel besproken met de gemeente, zo blijkt uit collegevoorstellen 
met onderliggende resultaatbijlages. 
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Te zien is dat over 2019 Carrefour door gebruikers van de dienstverlening beoordeeld wordt met 
een score van 4,33. Volgens het onderzoeksrapport komt dat overeen met goed tot uitstekend. 
Hoewel de absolute respons op sommige vragen niet groot is, is deze wel beoordeeld op 
representativiteit. Figuur 4.1  laat de resultaten zien die representatief genoeg zijn voor een 
beoordeling. Figuur 4.2 laat de maatschappelijke effecten zien, beoordeeld door inwoners zelf. 
Ook hier geldt dat alleen de representatieve resultaten weergegeven worden. De resultaten 
variëren van 3,66 tot 4,27. Dit is te interpreteren als naar verwachting tot goed. Onvoldoende 
resultaten staan er niet tussen.  
 
Figuur 4.1 Overzicht klanttevredenheid t.a.v. dienstverlening Carrefour (jaarverslag 2019) 

 
Figuur 4.2 Overzicht maatschappelijke effecten (volgens inwoners) t.a.v. Carrefour (jaarverslag 2019) 
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Digitaal jaarverslag (2020) 
Waar in 2019 het jaarverslag aantallen, resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek en 
verhalen (storytelling) bevat is het jaarverslag van 2020 een digitaal verslag, met als basis een 
factsheet met aantallen. Een overzicht van deze aantallen is opgenomen in de bijlage (tabel B.3). 
Deze aantallen betreffen de bereikte inwoners, initiatieven en projecten. Vanuit de factsheet kan 
worden doorgeklikt naar verdere onderbouwing en verhalen (storytelling) op de website. 2020 
was uiteraard een bijzonder jaar in verband met de coronacrisis. Dit heeft gevolgen gehad voor 
zowel de uitvoering van de activiteiten (in andere vorm, bijv. online) en daarmee ook de 
deelnemersaantallen. Door de coronacrisis heeft er in 2020 ook geen kto plaatsgevonden.  
 
Gemeente beoordeelt jaarverslagen en resultaten en geeft advies aan het college 

Jaarlijks wordt voor de toekenning van de subsidie een advies van betrokken ambtenaren aan het 
college gegeven. In het collegevoorstel van 3 december 2020 (Subsidieverlening Carrefour 2020) 
schrijft de gemeente dat de subsidie een bijdrage levert aan de realisatie van de gemeentelijke 
beleidsdoelen uit programma 6 (Krachtig Noordoostpolder). De gemeente komt daarbij tot de 
volgende conclusies: 
• De aanvraag past binnen het gestelde kader; 
• De beoogde resultaten dragen bij aan de gewenste maatschappelijke effecten 

− Er wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van vrijwilligers; 
− Vrijwilligerswerk wordt ondersteund; 
− Actieve betrokkenheid van inwoners wordt ondersteund; 
− Er wordt een gezonde leefstijl bevorderd; 
− Er is preventieve laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning beschikbaar; 
− Jongerenwerk is beschikbaar. 

In de toekenning van 2019 (dd. 6 augustus 2020) komt de gemeente eveneens tot een positieve 
beoordeling van de dienstverlening geleverd in 2019. De activiteiten zijn uitgevoerd en aan alle 
verantwoordingsvoorwaarden is voldaan, schrijft de gemeente. Er wordt wel een kanttekening 
geplaatst dat er aandachtspunten ten aanzien van de dienstverlening zijn. Dit gaat om 
verduidelijking van het aanbod en afspraken. Hierover is de gemeente in gesprek gegaan met 
Carrefour.  
 
Verantwoording sluit niet genoeg aan op de indicatoren van de gemeente, bijdrage aan 

transformatie sociaal domein wordt onderzocht 

In verschillende interviews komt naar voren dat het lastig is om de behaalde resultaten van 
organisaties als Carrefour te koppelen aan de ambities en doelstellingen van de gemeente. De 
gemeente geeft aan te gaan werken met uitvoeringsrichtlijnen, zodat de verantwoording en 
indicatoren in de toekomst beter op elkaar aan gaan sluiten. De gemeente schrijft in de 
programmabegroting 2021: “We werken samen met maatschappelijke partners Mercatus, GGD, 
Carrefour, ZONL en Politie aan doelstellingen op gebied van wonen, zorg, welzijn en veiligheid in 
wijken en dorpen. Hiervoor zijn in het najaar 2020 strategische uitgangspunten opgesteld. De 
managers van de betrokken partners vertalen dit naar een soort van gezamenlijk uitvoeringsplan. 
Gezamenlijk monitoren we ieders bijdrage aan de transformatie van het sociaal domein.” 
Zo worden onder andere de resultaatgebieden en subsidiethema’s gekoppeld aan de 
subsidieplafonds van 2022. Ook dit is onderdeel van het transitietraject dat Carrefour en de 
gemeente op dit moment volgen. Uit de collegevoorstellen zoals hierboven beschreven 
beoordeelt de gemeente de bijdrage van Carrefour aan de doelstellingen van de gemeente wel als 
voldoende.  
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Tabel 4.1 Indicatoren ‘Krachtig Noordoostpolder’ op basis van gemeentebegroting 202112 

 
Doelbereiking en doelmatigheid niet te bepalen op basis van indicatoren gemeente 

Waar mogelijk onderzochten wij de doelbereiking aan de hand van de indicatoren die de 
gemeente opstelde. Een deel van deze indicatoren13 bevat echter geen up-to-date cijfers en zijn 
jaar na jaar hetzelfde. Dit is omdat er niet jaarlijks wordt gemeten en er geen sprake is van een 
trend, maar van oudere bronnen. De indicatoren in de programmabegroting geven daarmee een 
vertekend beeld. Ook is er bij sommige indicatoren sprake van een trendbreuk door een andere 
meetwijze, zo licht de gemeente bij het percentage mantelzorgers toe dat vanaf 2019 (het jaar 
met de stijging) wordt gesproken van ‘naastenzorg’ i.p.v. ‘mantelzorg’. Het is zeer aannemelijk 
dat deze definitie voor een trendbreuk heeft gezorgd. Nieuwe cijfers op het gebied van welzijn 
worden spoedig verwacht met de resultaten van de GGD Gezondheidsmonitor uitgevoerd in 2020. 
Ook in deze monitor worden bovenstaande indicatoren per gemeente gemeten.  
 

 
 
12 Via: https://noordoostpolder.begroting-2021.nl/p6450/indicatoren 
13 O.a. eenzaamheid, gezondheid (cijfer), mantelzorg gegeven en vrijwilligerswerk gedaan. 

Indicator Bron 2018 2019 2020 2021 NL 

(2020) 

Eenzaamheid (% eenzaam) Burgerpeiling 

WSJG 

38% 39% 39% 39% 47% 

Kwetsbaarheid (% kwetsbaar) Burgerpeiling VNG 

realisatie 

17% 16% 14% 14% 17% 

Gezondheid (cijfer) Burgerpeiling 

WSJG 

7,56 7,57 7,57 7,57 7,76 

“Ik wist waar ik moest zijn met mijn 

hulpvraag”  

(% mee eens) 

Ceo Wmo 75% - 79% 80% - 

Participatiebeleving Burgerpeiling 

WSJG 

6,33 6,43 6,42 6,4 - 

Sociaal vangnet Burgerpeiling VNG 

realisatie 

6,88 6,8 6,9 7 7 

Tevredenheid welzijnsvoorzieningen  

(% tevreden) 

Burgerpeiling 

WSJG 

53% 52% 53,5% 55% 55% 

Mantelzorg (% gegeven) Burgerpeiling 

WSJG 

44% 51% 51% 51% 43% 

Mantelzorgdruk (% soms of vaak 

belemmerd) 

Eigen peiling NOP 36% 31% 30,5% 30% - 

Vrijwilligerswerk (% gedaan) Burgerpeiling 

WSJG 

49% 65% 65% 65% - 

Maatschappelijke inzet (cijfer) Burgerpeiling VNG 

realisatie 

4,51 4,57 4,59 4,6 3,9 
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Naast de indicatoren in de programmabegroting is ook een deel van de indicatoren genoemd in 
de beleidsplannen 2015 – 2018 inmiddels veranderd (qua methode14) en zijn in het nieuwe 
beleidsplan sociaal domein 2021 (en deelplannen) andere indicatoren opgenomen. Bij de 
indicatoren op de programmabegroting zijn bovendien geen streefwaarden opgenomen. Het 
ontbreken van streefwaarden maakt het niet mogelijk te beoordelen om te zien wanneer een doel 
is bereikt of wanneer het goed genoeg is. Doordat het onduidelijk is uit welk jaar de cijfers 
komen, er andere meetmethoden zijn toegepast en er geen streefwaarde of vergelijking wordt 
gemaakt is het met de resultaten uit de programmabegroting niet te bepalen of dit door het 
gevoerde beleid komt. 

4.2 Belangrijkste bevindingen 
De gemeente beoordeelt jaarlijks of Carrefour voldoende bijdrage levert aan de doelstellingen van 
de gemeente. In de afgelopen jaren heeft de gemeente hier ook een positief oordeel over gegeven. 
Toch worden in meerdere interviews twijfels geuit over de bijdrage van Carrefour. En er worden 
vragen gesteld over de wijze van verantwoording. Carrefour verantwoordt echter volgens de 
regels opgesteld in het subsidiebeleid. 
 
De discussie over de maatschappelijke bijdrage van Carrefour lijkt echter niet op juiste manier 
gevoerd te worden, zoals al bleek in hoofdstuk 3. Deze gaat nu over de georganiseerde activiteiten 
en het aantal mensen dat daar aan deel neemt, oftewel op uitvoerend niveau. Terwijl men zou 
verwachten dat er gediscussieerd wordt op welke manier Carrefour bijdraagt aan te bereiken 
doelstellingen. De aantallen worden daarvoor niet voldoende geduid in de stukken, waardoor niet 
duidelijk wordt wat de bijdrage is van Carrefour aan de beoogde maatschappelijke effecten. 
Daarbij bieden de indicatoren van de gemeente in de programmabegroting ook onvoldoende 
houvast: er is sprake van trendbreuken in het meten, er zijn geen streefwaarden en van enkele 
indicatoren lijkt jaarlijks dezelfde oudere data ingevoerd te worden. 
 
De resultaten van de GGD Gezondheidsmonitor 2020 geven mogelijk meer inzicht in de 
voortgang op het gebied van welzijn. Deze worden in het najaar van 2021 verwacht. 
  

 
 
14 Zo wordt in het beleidsplan 2015 – 2018 nog gesproken over zware belasting van mantelzorgers. In de programmabegroting 
2021 wordt gerefereerd naar ‘soms of vaak belemmerd’. Indicatoren over sociale kwaliteit, wel genoemd in het beleidsplan 
sociaal domein 2015 - 2018 zijn niet opgenomen in de begroting. 
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5 Conclusies, aanbevelingen, bestuurlijke reactie 
en nawoord 

5.1 Samenvatting 
 
In de gemeente Noordoostpolder zijn diverse organisaties actief op het gebied van welzijnswerk. 
Deze organisaties dragen er aan bij dat inwoners van de Noordoostpolder naar eigen wens en 
vermogen deel kunnen nemen aan de samenleving. Dit doen zij onder andere door activiteiten te 
organiseren die de zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en sociale kwaliteit van inwoners 
vergroten. Carrefour ontvangt van alle instellingen die actief zijn op het gebied van 
welzijnsactiviteiten in de gemeente Noordoostpolder de meeste subsidie voor deze activiteiten.  
 
In de afgelopen twee jaren zijn er bij Carrefour de nodige veranderingen doorgevoerd. Er is een 
nieuwe organisatiestructuur neergezet: het Sociaal Team is onderdeel geworden van de 
gemeente Noordoostpolder, het VIA-punt voor Voorlichting, Informatie en Advies is opgehouden 
te bestaan en er is bij de gemeente een sociaal loket opgericht voor vragen en advies. Tegelijk is 
de gemeente in de afgelopen jaren gaan werken met resultaatafspraken en waren er vragen rond 
de overlap van welzijnsactiviteiten. Reden voor de rekenkamercommissie Noordoostpolder 
onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de activiteiten uitgevoerd door 
Carrefour. I&O Research voerde dit onderzoek samen met en in opdracht van de 
rekenkamercommissie uit. Daarbij keken wij ook naar activiteiten van andere 
welzijnsorganisaties om eventuele overlap in activiteiten in kaart te brengen.     
 
De bevindingen uit inhoudelijke hoofdstukken zijn getoetst aan het normenkader dat in de 
beginfase van het onderzoek is vastgesteld door de rekenkamercommissie. Per hoofdvraag 
worden de belangrijkste conclusies weergegeven, met daarbij de belangrijkste aandachtspunten. 
Iedere hoofdvraag is gekoppeld aan een norm, welke bestaat uit één of meerdere 
toetsingscriteria. Het ingevulde normenkader vindt u in bijlage D. 
 
1 Welke maatschappelijke doelen en taken worden aan Carrefour en de andere 

welzijnsorganisaties binnen programma 2 en 6 gevraagd en welke middelen ontvangen zij 
daarvoor? 

De gemeente kent een duidelijke structuur in de beleidsstukken van ambities op een hoger niveau 
naar concrete indicatoren en resultaatgebieden. Er zijn diverse stukken voor het sociaal domein.  
In de Perspectiefnota 2021 – 2024 ambieert de gemeente een sluitende keten van informele hulp 
tot maatwerkondersteuning te organiseren, met een grote focus op preventie en samenwerking 
met professionals. Door een overzichtelijker zorglandschap en een goede rol- en taakverdeling 
wil de gemeente meer financiële grip krijgen op het sociaal domein. Naast de perspectiefnota 
kent de gemeente een beleidsplan sociaal domein met diverse deelplannen voor domeinen. De 
leidende principes zijn ‘iedereen doet mee’, ‘voorkomen staat voorop’, ‘passende ondersteuning 
voor wie dat nodig heeft’ en ‘een financieel houdbaar stelsel’.  
 
Carrefour is als organisatie ‘in het voorveld’ (dus voorliggend en voorkomend aan 
maatwerkondersteuning) een belangrijke schakel hierin. Binnen de deelplannen is echter geen 
plan voor welzijn. Dat hier geen deelplan voor is, is bij het begin van de decentralisaties in 2015 in 
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samenspraak met de gemeenteraad toe besloten. Een duidelijke visie op wat welzijnswerk is en 
moet doen ontbreekt hierdoor.  
In diverse deelplannen worden wel ambities/doelen gekoppeld aan resultaatgebieden en 
indicatoren voor het welzijnswerk, maar het is moeilijk om de uiteindelijke bijdrage van 
welzijnswerk aan deze indicatoren aan te tonen. Dit is echter niet geheel te voorkomen: 
preventief werk laat zich moeilijk meten in termen als doeltreffendheid en doelmatigheid. Toch 
is het aanbevelenswaardig welzijn een duidelijkere plek in het beleid te geven. Carrefour kent een 
omvangrijke opdracht: aan de twee programma’s leveren zij een bijdrage met diverse activiteiten 
(o.a. mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk, opvoedondersteuning, buurtwerk, vitaliteit en 
sporten) waarbij de samenhang tussen al het gevraagde niet altijd even helder is door de 
versnippering in de beleidsstukken. Dit maakt het ook moeilijker tot een transparante 
verantwoording te komen richting bijv. de gemeenteraad. 
 
De organisatie Carrefour ontvangt +- 2 à 2,5 miljoen euro per jaar, maar krijgt te maken met een 
flinke bezuiniging. Dit gaat nu nog over de overhead en interne organisatie bij Carrefour maar op 
termijn worden ook de primaire processen van de organisatie geraakt. De hoogte van de 
bezuiniging is nog niet volledig duidelijk, maar bij Carrefour gaat men uit van een derde van de 
jaarlijkse begroting. De bezuiniging van de gemeente Noordoostpolder op het voorliggend veld 
lijkt haaks te staan op het voornemen dat zij juist willen investeren in het voorveld. De gemeente 
zelf geeft aan met de organisaties te kijken naar hoe het effectiever en efficiënter inrichten van 
het zorgveld ervoor kan zorgen dat met minder geld toch meer kan worden gedaan.  
 
2 Hoe werkt Carrefour in de praktijk en in hoeverre is er overlap van taken en activiteiten met 

andere welzijnsorganisaties? 
Carrefour ontvangt jaarlijks een opdrachtbrief waarop zij een subsidieaanvraag indienen. De 
regels voor deze subsidieaanvraag zijn vastgelegd in het subsidiebeleid 2017. In het beleidsplan 
subsidies staan duidelijke kaders voor de rol van de gemeente als opdrachtgever en de 
financiering van partijen. Wij concluderen echter dat tussen de jaarlijkse opdracht en het 
beleidsplan een tegenstrijdigheid zit. Waar het beleidsplan subsidies aangeeft dat het bij 
professionele partijen niet over het ‘hoe’ gaat is in de stukken van het sociaal domein ook voor de 
taken die uitgevoerd worden door gesubsidieerde partijen wel het hoe beschreven en is de 
vraagbrief van de gemeente aan Carrefour op activiteitniveau. 
 
Carrefour zelf komt uit een roerige tijd waarbij zowel intern zaken zijn veranderd als bij de 
externe sturing. Zo is de opdracht aan Carrefour gewijzigd door de ontmanteling van het Sociaal 
Team, zijn ze gebiedsgericht gaan werken en is het management verandert. Deze wijzigingen 
(met name het gebiedsgericht werken) zijn een goede ontwikkeling en sluiten naar oordeel van 
de onderzoekers goed aan bij de kenmerken van de gemeente Noordoostpolder. De gemeente 
kent een sterke sociale samenhang en met het gebiedsgericht werken kunnen Carrefour en de 
gemeente de beschikbare middelen inzetten daar waar dat het meeste nodig is. 
 
Door al deze wijzigingen is echter mogelijk niet duidelijk genoeg waar Carrefour op dit moment 
voor staat en wat zij allemaal doen. De rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn wel belegd, 
maar in de praktijk nog niet genoeg bekend. De bijdrage van Carrefour wordt sterk vanuit een 
perspectief van zorg en ondersteuning bekeken terwijl het maatschappelijke collectief waar 
Carrefour zich in beweegt breder is en zich ook richt op leefbaarheid en veiligheid.  
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Het ontmantelen van het sociaal team en de koerswijziging waar de organisatie zich in bevindt 
heeft invloed op de wijze waarop er naar Carrefour wordt gekeken, de organisatie staat 
voortdurend in de spotlights.  
Meerdere gesproken betrokkenen zowel binnen als buiten de organisatie hebben behoefte aan 
rust. Dit moet na de huidige gesprekken over de herinrichting van het zorgveld volgen. In deze 
gesprekken wordt gekeken naar de kernkwaliteiten van iedere organisatie in het voorveld en 
wordt de uitvoering van activiteiten hieraan aangepast.  
 
Een van de taken van de herinrichting van het zorgveld is zorgen dat er geen overbodige overlap 
is in de activiteiten van de verschillende welzijnsorganisaties. Wij constateren echter dat bij het 
huidige beeld dat er overlap is wel kanttekeningen moeten worden geplaatst. Bij het beoordelen 
van de overlap en eventuele vervolgacties – met name voor raadsleden– is het goed om in het 
achterhoofd te houden dat wanneer activiteiten door anderen bekostigd worden deze 
financiering ook kan stoppen en de activiteit dan mogelijk ook verdwijnt. Ook bedienen 
verschillende organisaties andere doelgroepen en is de insteek van activiteiten soms wezenlijk 
anders. Overlap lijkt er dan op papier te zijn, maar in de praktijk verschilt de aanpak wel.  
 
3 Hoe sturen de gemeente en Carrefour op de doelen, taken en activiteiten van Carrefour? 
In 2019 hebben de gemeente en Carrefour gesprekken gevoerd over de situatie, ontwikkeling en 
financiële positie van Carrefour. Binnen twee jaar wilden beiden komen tot een financieel 
gezonde welzijnsinstelling die zelfvoorzienend is. In 2019 is Carrefour gestart met een 
organisatieveranderingsproces. Wij concluderen dat door de woelige tijd de aansturing van de 
gemeente langere tijd veel intensiever is geweest dan dat de gemeente zichzelf voorneemt in het 
subsidiebeleidsplan. Zij geven aan dat ze als opdrachtgever willen handelen, maar op het 
moment is er sprake van aansturing waarbij de term ‘manager’ beter passend is. Het risico op 
termijn is dat de gemeente te veel op de stoel van de professional blijft zitten en te veel op de 
uitvoering gaat sturen, terwijl beide organisaties dan niet in hun kracht worden gezet. 
 
4 Wat zijn de effecten van de activiteiten van Carrefour?  
Carrefour rapporteert jaarlijks over haar activiteiten en effecten in een jaarverslag. In dat 
jaarverslag moet ‘tellen en vertellen’ centraal staan. Dit doet zij door het aanleveren van 
aantallen en dit te duiden aan de hand van storytelling, aangevuld met cliëntervaringen. De 
gemeente beoordeelt vervolgens of Carrefour voldoende bijdrage levert aan de doelstellingen van 
de gemeente. In de afgelopen jaren heeft de gemeente hier een positief oordeel over gegeven. 
Toch worden in meerdere interviews twijfels geuit over de bijdrage van Carrefour. En er worden 
vragen gesteld over de wijze van verantwoording. Carrefour verantwoordt echter volgens de 
regels opgesteld in het subsidiebeleid. Ook bij de verantwoording van cliëntervaringen is een 
goede onderbouwing over de respons en representatieve waarde daarvan. Wij concluderen echter 
dat deze wijze van verantwoorden onvoldoende duidelijk maakt wat de effecten zijn en de 
maatschappelijke bijdrage van Carrefour is. Het ontbreken van een visie op wat welzijnswerk is 
en zou moeten doen draagt hier in negatieve zin aan bij: doordat er geen eenduidig kader is waar 
Carrefour (of een andere welzijnsorganisatie) zich aan kan spiegelen, is het lastig om de bijdrage 
vast te stellen. 
 
De discussie over de maatschappelijke bijdrage van Carrefour wordt daardoor ook niet op de 
juiste manier gevoerd. Door het gebrek aan duiding gaat deze nu veelal over de georganiseerde 
activiteiten en het aantal mensen dat daar aan deel neemt, oftewel op uitvoerend niveau. Terwijl 
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men zou verwachten dat er gediscussieerd wordt op welke manier Carrefour bijdraagt aan te 
bereiken doelstellingen.  
Daarbij bieden de indicatoren van de gemeente in de programmabegroting ook onvoldoende 
houvast: er is sprake van trendbreuken in het meten, er zijn geen streefwaarden en van enkele 
indicatoren wordt jaarlijks dezelfde oudere data ingevoerd. De resultaten van de GGD 
Gezondheidsmonitor 2020 geven mogelijk meer inzicht in de voortgang op het gebied van 
welzijn. Deze worden in het najaar van 2021 verwacht. 
 
5 Hoe verhouden de beschikbare middelen (subsidies) en de resultaten (preventief en 

curatief) van de activiteiten van Carrefour zich in de aflopen vier jaar? 
Het inrichten van een overzichtelijk zorgveld met aandacht voor bewezen effectieve 
behandelingen veronderstelt dat de huidige uitvoering niet efficiënt genoeg is geweest. De 
gemeente geeft ook aan dat zij bewezen effectieve aanpakken wil stimuleren en deze behouden. 
Een totaalanalyse hiervan is ten tijde van het onderzoek nog niet gedaan waardoor niet helder is 
wat wel en niet effectief is. Van enkele activiteiten weet de gemeente die wel. Hierbij geven de 
onderzoekers mee dat het aantal bewezen effectieve interventies niet hoog is en de 
verwachtingen hieromtrent dus ook niet te hoog moeten zijn. In een rapport over de Jeugdzorg 
stelt onderzoeksbureau Andersson Ericsson Felix dat in 2012 maar 1 tot 5% van de 1.500 
onderzochte interventies rond jeugd en opvoeding wetenschappelijke is getoetst op effectiviteit15.  
Verder worden bij sommige bezuinigingskeuzes vraagtekens gezet door professionals. Zo 
moeten beweegcoaches buurtwerk oppakken lijkt uit de stukken. Dit zijn keuzes die nog goed 
uitgedacht worden in de transitiefase. 
 
6 Hoe vult de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder haar kaderstellende en 

controlerende rollen ten aanzien van Carrefour in? 
Het gebrek aan een visie (“wat verwachten wij van welzijnswerk in de Noordoostpolder?”) en 
duiding van telbare resultaten sijpelt ook door naar de discussie in de gemeenteraad. De kwaliteit 
van de invulling van de kaderstellende en controlerende rol van raadsleden is daardoor 
onvoldoende. Raadsleden missen het grotere, overstijgende verhaal en kunnen niet uit de voeten 
met de huidige wijze van verantwoorden. Storytelling wordt door o.a. raadsleden gezien als een 
ongeschikt middel om de effecten van de organisatie aan te tonen. Het beeld geschetst door 
organisaties met deze verhalen is te rooskleurig in hun ogen. 
 
Ondanks dat er wel een structuur is voor rapporteren op hoofdlijnen (het beleid kent een 
duidelijke structuur), gaat die discussie niet over hoofdlijnen. De indruk bestaat bij de 
onderzoekers dat de raadsleden geen beeld kunnen vormen bij welzijnswerk en het debat op 
hoofdlijnen wellicht wat te abstract vinden. Concrete, individuele opvattingen over wat wel 
nuttige activiteiten zouden zijn en welke niet zijn vervolgens leidend in het debat over welzijn. 
Het resultaat is een debat over aantallen bezoekers van activiteiten en of dat er te veel of juist te 
weinig zijn. Dit is niet de discussie die in de gemeenteraad gevoerd moet worden. Dit zou op 
hoofdlijnen moeten zijn en zonder duiding van aantallen is de kans op het trekken van foute 
conclusies te groot.  

  

 
 
15 AEF (2020, p. 115), via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/15/stelsel-in-groei  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/15/stelsel-in-groei
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5.2 Conclusies 
Hieronder vindt u de belangrijkste conclusies naar aanleiding van het onderzoek.  
 
• Een visie en kader voor welzijnswerk ontbreekt 

Een duidelijke visie op wat welzijnswerk is en moet doen ontbreekt. In diverse deelplannen 
worden wel ambities/doelen gekoppeld aan resultaatgebieden en indicatoren voor het 
welzijnswerk, maar het is moeilijk om de bijdrage van welzijnswerk aan deze indicatoren aan te 
tonen. Daarom is het aanbevelenswaardig dit een duidelijkere plek in het beleid te geven. Een 
kader voor welzijnsorganisaties wat maatschappelijk gewenst is helpt bij het vormgeven van de 
opdracht en een transparante verantwoording. 
 
• Rollen en taken Carrefour in de praktijk (nog) onduidelijk: hierdoor een te strakke sturing 

door de gemeente Noordoostpolder 

De intensieve mate van sturing van de gemeente Noordoostpolder op de organisatie Carrefour is 
begrijpelijk gezien de organisatorische ontwikkelingen en financiële situatie van de laatste jaren, 
maar niet in lijn met richtlijnen uit het subsidiebeleidsplan. Vanuit het subsidiebeleidsplan zou 
de gemeente de professional de ruimte moeten geven, maar dit is op het moment in de relatie 
tussen Carrefour en de gemeente niet het geval. Het risico is dat op termijn de gemeente te veel 
op de stoel van de professional gaat zitten, in plaats van als opdrachtgever aan te geven ‘wat’ het 
beoogde doel voor de gemeente is. Daarmee worden beide organisaties niet in hun kracht gezet. 
Daarbij is ook opgevallen dat Carrefour sterk vanuit een zorgperspectief wordt beoordeeld, 
terwijl het takenpakket van Carrefour breder is dan het zijn van ‘oren en ogen’ voor het sociaal 
domein, maar richt zich ook op leefbaarheid en veiligheid . De onderzoekers hebben er wel 
vertrouwen in dat bovenstaande zaken op termijn, na de transitiefase en het over langere tijd 
gebiedsgericht werken van Carrefour, verbeteren. 
 
• Te weinig duiding van resultaten: huidige verantwoordingswijze onvoldoende transparant  

Ondanks dat Carrefour volgens de gemaakte afspraken haar activiteiten verantwoordt, is het met 
deze verantwoordingswijze niet goed mogelijk om de bijdrage van Carrefour aan 
maatschappelijke effecten te bepalen. De gemeente beoordeelt of de bijdrage voldoende is 
geweest aan de gestelde doelen. Dit is altijd het geval geweest en er is voor de onderzoekers geen 
reden om hier aan te twijfelen, maar de beoordeling is onvoldoende transparant. Ook in bredere 
zin bieden de huidige indicatoren in de P&C-cyclus onvoldoende houvast om de resultaten van 
welzijnswerk te beoordelen op doelmatigheid en doeltreffendheid. Cijfers worden jaarlijks 
geüpload, maar blijken in voorkomende gevallen om oudere cijfers te gaan. Het gevolg is een 
schijntrend, wat de transparantie van de werkelijke status van die indicatoren niet ten goede 
komt. Met als gevolg dat de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad in het 
debat over welzijnswerk onvoldoende tot uiting kan komen. Ook het ontbreken van een kader of 
visie draagt hier in negatieve zin aan bij.  
  



 

 
 
 
 Onderzoek Carrefour en welzijnswerk in de Noordoostpolder 40 van 52 

• In de praktijk is er minder overlap van activiteiten dan op papier lijkt 

Een van de onderzoeksvragen was in hoeverre de activiteiten die Carrefour en andere 
welzijnsorganisaties uitvoeren met elkaar overlappen. Wij concluderen dat bij het huidige beeld 
dat er (veel) overlap zou zijn, kanttekeningen moeten worden geplaatst. Overlap lijkt er op papier 
te zijn, maar in de praktijk komen duidelijke verschillen en nuances in de uitgevoerde activiteiten 
naar voren. Bij het beoordelen van de overlap en eventuele vervolgacties is het goed om in het 
achterhoofd te houden dat wanneer activiteiten door andere organen (bijv. de provincie) 
bekostigd worden deze financiering ook kan stoppen en de activiteit dan mogelijk ook verdwijnt. 
Ook bedienen verschillende organisaties andere doelgroepen en is de insteek van activiteiten 
soms wezenlijk anders.  

5.3 Aanbevelingen 

5.3.1 Aanbeveling aan het college 

 
• Bepaal een visie op welzijnswerk in samenspraak met de raad 

Bepaal in samenspraak met de gemeenteraad een visie op welzijnswerk c.q. het voorliggend veld 
waar organisaties in dit veld zich aan kunnen verantwoorden om de bijdrage aan 
maatschappelijke effecten beter inzichtelijk te maken; 
• Verbeter in de informatievoorziening de duiding van de resultaten van Carrefour aan de 

gemeenteraad 

Op het moment wordt de wijze van verantwoorden als ontoereikend beschouwd om behaalde 
resultaten te duiden en het maatschappelijk nut aan te tonen. Het is onvoldoende transparant 
voor de gemeenteraad. Pas de voorgeschreven wijze van verantwoorden (met name storytelling) 
in het subsidiebeleidsplan aan, zodat het verhaal voor de raad achter de cijfers duidelijk wordt.  
• Ga na het transitieproces niet te veel op de stoel van de professional zitten 

De mate huidige van sturing door de gemeente op Carrefour is begrijpelijk gezien de 
verschillende organisatieontwikkelingen, op termijn moet – zoals het subsidiebeleidsplan dit 
voorschrijft – de uitvoerende organisatie weer over het ‘hoe’ te gaan en de gemeente weer over 
het ‘wat’.  
• Houd na de transitiefase de koers een tijd vast en leg vast welke indicatoren op welk moment 

de voortgang monitoren 

Op het moment bevinden de gemeente en Carrefour zich in een transitiefase. Sinds 2018 zijn er al 
gesprekken met en over de organisatie Carrefour. Na afronding van de gesprekken en een koers 
bepaald is, doet de gemeente er verstandig aan deze koers een tijd te volgen om rust voor de 
organisaties te creëren en werkwijzen in de praktijk te brengen. Bepaal een punt wanneer de 
koers geëvalueerd wordt en welke monitors/indicatoren informatie moeten leveren om de 
voortgang te monitoren. Denk bijvoorbeeld aan de GGD Gezondheidsmonitoren en GGD 
Jeugdmonitoren die vierjaarlijks worden georganiseerd.  
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5.3.2 Aanbeveling aan de raad 

 
• Geef het college duidelijke kaders mee voor welzijnswerk: bepaal wat maatschappelijk 

gezien gewenst is 

Om de professional de ruimte te geven om te doen wat noodzakelijk is, moet deze een kader 
meekrijgen wat vanuit de maatschappij nodig wordt gevonden16. Stel een kader op waar het 
voorliggend veld zich met activiteiten aan kan spiegelen. Dit maakt het duiden en verantwoorden 
van activiteiten en de resultaten daarvan eenvoudiger en transparanter.  
• Voer het debat over welzijn op hoofdlijnen 

Waak er voor dat het debat over welzijn op het juiste niveau wordt gevoerd. In de gemeenteraad 
dient gedebatteerd te worden over de hoofdzaken en niet over de uitvoering.  
• Vraag om duiding aan het college van de resultaten van welzijnsorganisaties 

Wees er van bewust dat preventief werk zich moeilijk laat meten in termen als doelmatigheid en 
doeltreffendheid. Landelijk onderzoek laat echter zien dat preventie en vroegsignalering zorgen 
voor beter welzijn van kinderen, jongeren en gezinnen. Hoewel dit op termijn tot een 
kostenbesparing kan leiden, vallen vooral op de korte termijn investeringen op. Focus daarom 
niet te veel op telbare prestaties op de korte termijn (bijv. het aantal aanwezigen bij een 
activiteit), maar vraag het college om duiding bij aangeleverde resultaten van 
welzijnsorganisaties. 
  

 
 
16 Via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/15/stelsel-in-groei (p.26) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/15/stelsel-in-groei
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5.4 Bestuurlijke reactie 
 
Zie laatste pagina van dit document.  
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5.5 Nawoord rekenkamercommissie 
 
De Rekenkamercommissie (RKC) dankt het college voor zijn bestuurlijke reactie op ons rapport. 
Wij hebben hier met genoegen en belangstelling kennis van genomen. Uit de reactie van het 
college blijkt het belang voor het werkgebied van Carrefour en de te maken stappen voor 
verbetering. Carrefour is een brede welzijnsorganisatie die actief is op het gebruikelijke 
welzijnswerkgebied maar ook jongerenwerk en vitaliteit. Carrefour heeft een breed pallet aan 
activiteiten waaronder wijkopbouw, preventie (jeugd), vreemdelingen (taal), ondersteuning 
vrijwilligers, beweegcoaches en mantelzorg. In het rekenkameronderzoek is geconstateerd dat er 
geen specifiek beleids- of deelplan is voor welzijnswerk, welke één op één van toepassing is op 
organisaties als Carrefour. De richting en rol van het welzijnswerk zit verweven in de 
verschillende deelplannen. Vanuit die gedachte heeft de rekenkamercommissie een aanbeveling 
opgenomen over een visie en een kader voor welzijnswerk. 
 
De rekenkamercommissie gaat hieronder nog bij twee conclusie in op de reactie van het college. 
 
Rollen en taken Carrefour in de praktijk (nog) onduidelijk: hierdoor een te strakke sturing door de 

gemeente Noordoostpolder  

Het college vindt het niet duidelijk wat bedoeld wordt met de conclusie dat de gemeente 
Carrefour sterk “vanuit een zorgperspectief” beoordeelt. De rekenkamercommissie heeft in haar 
rapport geconstateerd dat Carrefour meer is dan alleen welzijnswerk en zorg (lees het 
zorgperspectief), maar ook actief is op gebied van leefbaarheid en veiligheid.  
 
In de praktijk is er minder overlap van activiteiten dan op papier lijkt.  

Het college stelt dat naast overlap ook gekeken moet worden naar de doelmatigheid en 
effectiviteit van de dienstverlening. Hier doet het rapport volgens het college geen uitspraken 
over.  De rekenkamercommissie vindt dat er altijd gekeken moet worden naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid of er nu wel of geen overlap in activiteiten is. De rekenkamercommissie deelt 
daarin de mening van het college 
 
Naast de formele schriftelijke reactie op de conclusies en aanbevelingen van het college, heeft er 
ook een gesprek plaatsgevonden met de wethouder, mevrouw Uitdewilligen. Tijdens dit gesprek 
waarin zowel de wethouder als de RKC naar aanleiding van de bestuurlijke reactie van gedachten 
konden wisselen werd duidelijk dat de gemeente gemotiveerd is om het welzijnsveld in de 
gemeente zo goed mogelijk te ordenen. Zo blijkt dat Carrefour een onderdeel van een groep gaat 
worden om zo de krachten te gaan bundelen. Tegen deze achtergrond is de verwachting dat de 
beleidsuitvoering door Carrefour en ook als onderdeel van de groep langs de lijnen van onze 
conclusies en aanbevelingen zal verbeteren.  
 
Joris van Enst, 
Voorzitter Rekenkamercommissie Noordoostpolder.  
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A Lijst met documenten 

 

Organisatie Titel Datum 

Gemeente NOP Financiële grip in het sociaal domein 3 december 2019 

Uitvoeringsplan Grip op sociaal domein (fase II) 28 april 2021 

Perspectiefnota 2021 – 2024 29 juni 2020 

Beleidsplan Sociaal Domein 2015 - 2018 19 augustus 2014 

Diverse deelplannen sociaal domein 2014 

Deelplan Jeugd 2019 Juli 2019 

Deelplan Wmo en volksgezondheid 2021 (concept) 6 juli 2021 

Beleidsplan Sociaal Domein 2021 2021 

Lokaal sportakkoord  Juni 2020 

Subsidiebeleidsplan 2017 15 mei 2017 

Plan van Aanpak JOGG (2019 – 2022) 2019 

Advies werkgroep ontvlechting STNOP 20 maart 2020 

Documenten P&C-cyclus (o.a. programmabegroting) 2018 - 2021 

Gemeente NOP / 

Carrefour 

Subsidieaanvragen, -verleningen en -vaststellingen 2018 - 2021 

Carrefour Jaarverslagen 2018 - 2020 2018 - 2021 

Klanttevredenheidsonderzoeken 2018 – 2019 

Powerpoint presentatie klankbordgroep 11 mei 2021 

Powerpoint medewerkersbijeenkomst gebiedsgericht werken 6 april 2021 

Powerpoint ontwikkeling Carrefour  31 januari 2019 

Powerpoint ontwikkeling Carrefour aan gemeente 5 februari 2018 
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B Tabellen 

Tabel B.5.1 Overzicht principes en doelen programma 6 'Krachtig Noordoostpolder' 

Principe Doelen 

Iedereen doet 

mee 

Meedoen door het bevorderen van ontmoeting, contact en participatie,  zodat een gelijkblijvend 

aandeel van de inwoners tevreden is over hun zelfredzaamheid en het eigen sociale netwerk. 

Meedoen door te integreren in  onze samenleving (o.a. nieuwe Nederlanders), zodat een 

gelijkblijvend aandeel van de inwoners een voldoende basis heeft om in het dagelijkse leven mee te 

kunnen doen, door een bijdrage te leveren op de arbeidsmarkt/onderwijs/ vrijwilligerswerk 

Meedoen door inkomensondersteuning, zodat een gelijkblijvend deel van de inwoners in staat is om 

in hun levensonderhoud te voorzien en zich verder te ontwikkelen door deel te nemen aan culturele, 

sportieve en educatieve activiteiten 

Meedoen door te werken (al dan niet betaald) of het volgen van onderwijs, zodat een gelijkblijvend 

deel van de bevolking een zinvolle bijdrage levert aan de samenleving en dat dit een positief effect 

heeft op het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de inwoners. 

Voorkomen 

staat voorop 

Alle inwoners weten waar ze terecht kunnen voor hulp, zodat zij tijdig en op de juiste plaats 

ondersteuning kunnen vragen en vinden. 

Een gelijkblijvend aandeel van de inwoners ervaren de toegang tot ondersteuning als niet 

belemmerend, zodat zij in toenemende mate tevreden zijn over de toegang. 

Meer inwoners maken in toenemende mate gebruik van algemene voorzieningen en hun eigen 

netwerk zodat inwoners zelf regie houden over hun eigen leven en hun ondersteuningsvragen en de 

inzet van maatwerk voorkomen wordt. 

Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl zodat de vraag naar ondersteuning op langere termijn 

afneemt. 

Bij een gelijkblijvend aandeel mantelzorgers is de draagkracht en draaglast in balans zodat zij niet 

overbelast raken en/of afhaken 

Meer inwoners zoeken tijdig hulp en zijn tijdig in beeld bij beginnende schulden, zodat 

problematische schuldensituaties voorkomen worden 

Passende 

ondersteuning 

voor wie dat 

nodig heeft  

Meer inwoners maken gebruik van het eigen netwerk en algemene voorzieningen, zodat het aantal 

maatwerktrajecten afneemt of gelijk blijft. 

Meer doen wat werkt, zodat ineffectieve ondersteuning voorkomen wordt. 

Passende ondersteuning is tijdig beschikbaar (binnen de afgesproken normen), zodat problemen 

van inwoners niet verergeren 

Passende ondersteuning dichter bij huis, zodat meer inwoners langer (zelfstandig) thuis kunnen 

wonen en regie houden over het leven 

Passende ondersteuning, zodat meer inwoners adequate ondersteuning ontvangen in onveilige 

thuissituaties. 

Financieel 

houdbaar 

stelsel 

We werken binnen de financiële kaders, zodat het sociaal domein op langere termijn betaalbaar 

blijft en maatschappelijk draagvlak blijft bestaan 

We brengen (financieel) afwijkende ontwikkelingen in beeld, zodat we hier tijdig op kunnen 

anticiperen. 

We bekostigen geen ondersteuning waar we niet verantwoordelijk voor zin, zodat we een financieel 

houdbaar stelsel krijgen. 

We bekostigen geen voorzieningen waar inwoners zelf voor kunnen zorgen, zodat we de 

beschikbare middelen inzetten voor de groep inwoners die ondersteuning het meeste nodig heeft. 
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Tabel B.2 Activiteiten in de periode 2018 - 2020 door Carrefour 
 2018 2019 2020 
Thema 1: VIA 

• VIA-punt 

• Steunpunt mantelzorg 

• Samenwerking 

formele en informele 

zorg & welzijn 

• VIA-punt 

• Steunpunt Mantelzorg 

• Samenwerking 

formele en informele 

zorg & welzijn 

• VIA-punt 

• Steunpunt mantelzorg 

• Samenwerking formele 

en informele zorg & 

welzijn 
Thema 2: Vrijwilligers 

• Vrijwilligerspunt • Vrijwilligerspunt • Vrijwilligerspunt 
Thema 3: Samenkracht in 
wijk en dorp 

• Buurtwerk 

• Buurtbemiddeling 

• Buurtwerken buiten 

sociaal team 

(+uitbreiding) 

• Buurtbemiddeling 

• Buurtwerken buiten 

sociaal team (incl. 

persoonlijk huisbezoek 

en ondersteuning 

vrijwilligersinitiatieven) 

• Buurtbemiddeling 
Thema 4: Vitale inwoners 

• Beweegcoach 

• Alarmering en 

maaltijden 

• Eenzaamheid 

• Huis voor Taal 

• Gezond in NOP: 

armoede 

• Gezond in NOP: 

eenzaamheid 

• Beweegcoach 

• Eenzaamheid 

• Huis voor Taal 

• Gezond in NOP: 

armoede  

• Gezond in NOP: 

eenzaamheid 

• Beweegcoach & JOGG 

• Eenzaamheid 

• Huis voor taal 

• Gezond in NOP: 

armoede 

• Gezond in NOP: 

eenzaamheid 

Thema 5: Preventie jeugd 
• Nanny’s • Preventieve inzet 

• Voor- en 

vroegschoolse 

educatie 

• Nanny’s 

• Jongerenwerk 

• Preventieve inzet 

collectief 

• Preventieve inzet 

individueel 

• Jongerenwerk 
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Tabel B.3 Aantal bereikte inwoners door Carrefour (bron: jaarverslagen 2019 en 2020) 

 2018 2019 2020 

Voorlichting, Informatie, Advies 

Vrijwilligers VIA 114 102 101 

Keren dat de vrijwilliger is ingezet - 120 361 

Beantwoordde vragen - 311 +- 1000 

Verwijzingen naar cliëntondersteuning - - 100 

Buurtbemiddelin 

Aanmeldingen 56 62 73 

Oplossing gevonden 30 40 52 

Vitale samenleving en eenzaamheid 

Verder na Verlies - 19 15 

Trajecten netwerkcoach - 6 3 

Aanmeldingen Klavertje Vier - - 30 

VVE 

Opstap 11 16 18 

Opstapje en ondersteuning 79 70 68 

Jeugd&Coo 

Bereikte jongeren (zelfredzaamheid) - 1327 1188 

Bereikte jongeren (middelengebruik) - 1147 204 

Ambulant jongeren werk - - +-  100 

Volgers social media - 780 934 

Steunpunt Mantelzorg 

Mantelzorgers in bestand 1592 1647 1554 

Mantelzorgwaarderingen (strengere 

voorwaarden vanaf 2019) 

1110 835 783 

Bijeenkomsten 24 31 40 

Vrijwilligerspunt 

Ondersteunde vrijwilligersorganisaties 34 32 26 

Deelnemers vrijwilligersacademie 105 154 100 

Inschrijvingen vacaturebank 167 190 152 

Inzet vrijwilligers uit groepen met afstand tot 

vrijwilligerswerk 

- 92 5 

Beweegcoaches 

Vroegsignalering bij jongeren (leefstijl) - 24 10 

Deelname ouderen aan activiteiten - 170 129 

Beweeggroepen en deelnemers - 6/65 4/40 

Gesprek over leefstijl met volwassenen - 42 18 

Jongeren bereikt met activiteiten - 282 30 

Actieve betrokkenen JOGG - 82 > 100 

Ouders&Coo17 

Bereikte ouders - 1123 85 

Volgers social media - 19600 1743 

 
 
17 Bij Ouders&coo wijken de aantallen tussen 2019 en 2020 af. Dit heeft mogelijk te maken met de manier van tellen.  
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Deelnemers oudergroepen - 53 27 

Jonge Mantelzorgers 

Jonge mantelzorgers bereikt 58 69 52 

Georganiseerde activiteiten 12-jaar 15 38 18 

Uitgereikt mantelzorgwaarderingen - 82 84 

Buurtwerk 

Begeleide initiatieven - 43 30 

Inwoners doorverwezen naar social team of 

partners 

- 71 38 

Inwoners waar vraag is afgehandeld na 3 

contacten 

- 86 60 

Inwoners waarbij waakvlamcontact is ingezet - 21 21 

Activiteiten in samenwerkingen met 

vrijwilligersorganisaties 

- - 25 

Activiteiten met andere organisaties - - 8 

Digitaal buurtwerk (volgers) - - 302 

Digitale activiteiten - - 3 

Kei-tof in de NOP (volgers) - - 362 

Vrijwilligers begeleid - - 28 

Ouderconsulent  

Ouderconsulenten - - 2 

Trajecten - - 34 

Doorlopende trajecten - - 6 

Nanny’s 

NOP Nanny (gezinnen) 51 56 64 

Huis voor Taal 

Deelnemers - 59 77 
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C Voorbeeld resultaatgebieden 

Vraagbrief 2021 met opgenomen de koppeling tussen onderdelen, effecten, resultaten en 
indicatoren van de gemeente Noordoostpolder. Carrefour kan per onderdeel het gewenste bedrag 
met toelichting geven. In het jaarverslag leggen zij hier verantwoording over.  
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D Normenkader 

Bij de beoordeling zijn drie antwoordcategorieën onderscheiden volgens een stoplichtmodel: 
groen (positief), oranje (kleine aandachtspunten) en rood (grote aandachtspunten).   
 

Norm Toetsingscriterium Beoordeling 

1: De uitvoeringsplannen van Carrefour zijn 

goed vertaald uit de doelstellingen van de 

gemeente Noordoostpolder 

De doelen van het beleid zijn helder beschreven.  

De doelstellingen in de uitvoeringsplannen zijn 

SMART. 

 

De beschikbare middelen passen bij de ambities  

Er wordt onderscheid in de begroting voor de 

verschillende activiteiten van Carrefour. 

 

2: Het beleid werkt door in de praktijk De uitvoeringsplannen zijn gebaseerd op het beleid.  

Werkwijzen, taken en verantwoordelijkheden zijn 

beschreven en duidelijk belegd. 

 

Inwoners krijgen de gewenste ondersteuning.  

Eventuele overlap in activiteiten en taken met 

andere welzijnsorganisaties zorgt niet voor nadelige 

gevolgen voor het bereiken van doelen. 

 

Eventuele overlap in taken zorgt voor een 

efficiëntere uitvoering. 

 

De gemeente heeft overzicht over alle organisaties 

die taken uitvoeren op het gebied van welzijn.  

 

3: Er is sprake van een gezonde werkwijze bij 

Carrefour, Carrefour heeft zicht op de eigen 

activiteiten en gezamenlijk met de gemeente 

Noordoostpolder wordt een constructieve 

samenwerking onderhouden. 

Het is voor Carrefour duidelijk welke taak zij hebben 

en welke prestaties zij voor het uitvoeren van deze 

taak moeten leveren. 

 

Carrefour monitort de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van de eigen activiteiten. 

 

Carrefour kent een goede interne organisatie.   

De gemeente Noordoostpolder heeft zicht op de 

voortgang en prestaties van Carrefour.  

 

De gemeente Noordoostpolder heeft mogelijkheden 

om de relatie met en uitvoering van Carrefour bij te 

sturen. 

 

De gemeente Noordoostpolder greep waar nodig de 

mogelijkheden aan om de relatie met en uitvoering 

van Carrefour bij te sturen. 

 

De mate van sturing en toezicht is afgestemd op het 

type organisatie en de omvang van de verstrekte 

subsidie  

 

De gekozen bekostigingswijze sluit aan bij de 

opdracht en de relatie tussen de gemeente en 

Carrefour 
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Norm Toetsingscriterium Beoordeling 

4: De uitvoering van de 

activiteiten dragen bij aan het 

behalen van de doelstellingen uit 

de uitvoeringsplannen 

De doelen uit de uitvoeringsplannen van Carrefour worden 

bereikt. 

 

De geleverde diensten zijn gericht op de inwoners van 

Noordoostpolder. 

 

Carrefour heeft specifieke doelgroepen goed in beeld.  

Inwoners weten Carrefour te vinden.  

Geholpen inwoners zijn tevreden over de ondersteuning van 

Carrefour. 

 

5: Met de ingezette middelen 

worden de inwoners optimaal 

ondersteund. 

Carrefour levert inzicht aan de gemeente over resultaten, effecten 

en prestaties. 

 

De bestede middelen van Carrefour dragen voor een groot deel bij 

aan het behalen van de doelen uit de uitvoeringsplannen. 

 

6: De raad ontvangt voldoende 

informatie en zet deze 

informatie in om haar 

kaderstellende en controlerende 

taken uit te (kunnen) voeren. 

De raad stelt kaders voor het beleid.  

De raad informeert actief naar ontwikkelingen en heeft 

mogelijkheden voor bijsturing. 

 

De informatie die de raad ontvangt is transparant en biedt de 

mogelijkheid de relatie te leggen met de gestelde middelen. 
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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Rekenkamercommissie
t av. de heer J. van Enst
per mail verzonden aan mevr. E. Fogl

Uw bericht van Uw kenmerk Zaaknummer Datum
27 oktober 2021 16 november 2021

Onderwerp Bijlagen Inlichtingen
Bestuurlijke reactie geen dhr, D.P. Eikenaar, 0527633386
rekenkameronderzoek
Carrefour

Geachte heer Van Enst,

Op 27 oktober ontvingen wij het rapport “Onderzoek Carrefour en welzijnswerk in de 
Noordoostpolder”. Het rapport geeft uw bevindingen, conclusies en aanbevelingen weer naar 
aanleiding van uw onderzoek. In deze brief geven wij graag onze bestuurlijke reactie op dit rapport. En 
hanteren daarbij dezelfde 3-deling zoals deze in het rapport is gehanteerd.

Algemene bevindingen
Het college kan zich in algemene zin vinden in de bevindingen die blijken uit het rapport. Kanttekening 
hierbij zijn de laatste 2 alinea's op pagina 14, waar getracht wordt een vergelijking te maken tussen de 
uitgaven aan welzijn in Noordoostpolder en andere gemeenten in Nederland. Het college vraagt zich 
af wat de toegevoegde waarde van de passage is, wanneer daarin vermeld wordt dat 
vergelijkbaarheid gering is en het nadrukkelijk geen constatering is of de gemeente veel of weinig 
uitgeeft aan welzijnsactiviteiten.

Conclusies
Onze reactie op uw conclusies treft u hieronder per conclusie aan.

Een visie en kader voor welzijnswerk ontbreekt
Wij delen deze conclusie ten dele. Het kader voor welzijnswerk maakt integraal onderdeel uit van de 
deelplannen, zoals deze de afgelopen periode vast zijn gesteld, dan wel worden. Dat er door de 
gekozen structuur geen separaat kader voor welzijn is, is inherent aan de gekozen structuur van een 
beleidsplan met deelplannen. En de gehanteerde opbouw van de deelplannen.
Wij onderschrijven wel dat een gedeelde visie op welzijnswerk een toegevoegde waarde kan hebben 
voor de partijen die het moeten uitvoeren (zie ook eerste aanbeveling).

Rollen en taken Carrefour in de praktijk (nog) onduidelijk: hierdoor een te strakke sturing door 
de gemeente Noordoostpolder
Wij delen de onderbouwing van de conclusie dat de organisatorische ontwikkelingen en financiële 
situatie aanleiding waren voor intensieve sturing. Het is ons niet duidelijk wat u bedoelt met de 
conclusie dat de gemeente Carrefour sterk “vanuit een zorgperspectief beoordeelt.

GEMEENTEHUIS

CORRESPONDENTIE

Harm en Visserplein 1 

Postbus 155

8302 BW Emmeloord | T+31 (0)527 63 39 11 

8300 AD Emmeloord | F +31 (0)527 61 70 20

www.noordoostpolder.nl

info@noordoostpolder.nl

http://www.noordoostpolder.nl
mailto:info@noordoostpolder.nl


Te weinig duiding van resultaten: huidige verantwoordingswijze onvoldoende transparant
Wij delen deze conclusie, evenals de onderbouwing ervan. Carrefour onderkent deze conclusie ook 
en we zijn dan ook in gesprek over verbetering op dit gebied. In ogenschouwnemend dat de 
verantwoordingslasten in perspectief blijven.

In de praktijk is er minder overlap van activiteiten dan op papier lijkt.
Wij delen deze conclusie Het valt ons echter op dat hieraan in het voorwoord een vervolgconclusie 
wordt gegeven, die wij niet terugvinden in de conclusies zelf: “Hier is dus geen sprake van verlies of 
dubbele inzet van middelen ”. Deze opmerking delen wij niet. Naast overlap moet namelijk ook 
gekeken worden naar de de doelmatigheid en effectiviteit van de dienstverlening. Hier doet uw rapport 
geen uitspraken over.

Aanbevelingen
De aanbevelingen uit het rapport kunnen wij onderschrijven, wel willen wij hierbij graag nog enkele 
nuanceringen en toevoegingen doen. Hieronder geven wij per aanbeveling een reactie.

1. Bepaal een visie op welzijnswerk in samenspraak met de raad
Momenteel werken wij binnen de door de raad gestelde kaders, met onze belangrijkste partners aan 
de herinrichting van het voorliggend veld. Uitgangspunt hierbij is het manifest “Een bloeiende polder, 
nu èn in de toekomst”. Daarbij nemen wij ook de verantwoording van de organisaties in dit veld mee. 
Om zo de bijdrage aan maatschappelijke effecten beter inzichtelijk te maken. Het eindresultaat van dit 
proces delen wij met de gemeenteraad.

2. Verbeter in de informatievoorziening de duiding van de resultaten van Carrefour aan de 
gemeenteraad

Ten tijde van de evaluatie en herziening van het subsidiebeleidsplan gaan we met de raad in gesprek 
over de wijze van verantwoorden en nadere duiding van resultaten. Wel willen wij de aanbeveling 
graag nuanceren en de tenaamstelling Carrefour vervangen door welzijnswerk. Dit draagt tevens bij 
aan het voeren van een debat over welzijn op hoofdlijnen, in plaats van over het functioneren van één 
individuele organisatie daarin. Het gesprek met de raad kan dan veel meer gaan over de 
maatschappelijke bijdrage / resultaten / prestaties van het veld als geheel.

3. Ga na het transitieproces niet te veel op de stoel van de professional zitten
Deze aanbeveling delen wij.

4. Houd na de transitiefase de koers een tijd vast en leg vast welke indicatoren op welk 
moment de voortgang monitoren

Wij delen deze aanbeveling en voegen daar aan toe dat dit voor het gehele veld geldt. Momenteel 
werken wij, zoals gezegd, aan de herinrichting van het voorliggend veld. Het college onderkent het 
belang dat wanneer dat proces is afgerond is, het noodzakelijk is dat organisaties tijd en rust krijgen 
om de nieuwe koers in praktijk te brengen.

Tot slot
Wij willen u bedanken voor het uitgevoerde onderzoek en de inzichten die dit heeft opgeleverd. Wij 
denken dat deze inzichten belangrijke input is voor de inrichting van het voorliggend veld. En daarmee 
realisatie van een “Krachtig Noordoostpolder 2.0”
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