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Inleiding 

 

Waarom een nieuw plan? 

Het strategisch plan ‘Kansen zien en ontwikkelen’ liep tot aan 2020. Veel van de 

doelen uit dat plan zijn behaald en hebben Impuls naar een volgende fase 

gebracht. Tegelijkertijd zijn de eerste vijf jaar van het zo immens veranderde lokaal 

sociaal domein voorbij en kunnen we, op basis van wat we geleerd hebben, kijken 

hoe het beter kan.  

De gemeente Oldenzaal kampt - net als vrijwel alle gemeenten in Nederland - met 

financiële tekorten in het sociaal domein. De gemeente heeft Impuls aangekondigd 

vanaf 2021 te gaan bezuinigen op de zgn. reguliere subsidie voor het sociaal werk. 

Ook staan incidentele subsidies onder druk. 

In 2019 zijn de landelijke en lokale uitgangspunten voor de peuterspeelzaal 

gewijzigd. De invloed daarvan is zo groot dat Impuls heeft moeten besluiten om de 

peuterspeelzaal te gaan overdragen aan de kinderopvangorganisaties. Na vele 

jaren een onbetwist onderdeel te zijn geweest van Impuls, nemen we per 1 augustus 

2020 afscheid van de peuterspeelzaal. 

Dit alles heeft er toe geleid dat Impuls een verandertraject is ingegaan. Een bottom-

up proces met medewerkers die betrokken zijn bij de veranderingen in de 

organisatie. We willen dit plan na 1 jaar samen evalueren om te leren van ervaringen 

en tijdig bij te sturen in deze tijd waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Want 

zelfs tijdens het maken van dit plan veranderde er opeens heel veel. De wereld 

kwam stil te staan door de coronacrisis. Met een schok is de samenleving veranderd, 

waardoor het besef van de waarde van menselijke contacten en relaties groeit.  

Als we van deze pandemie en de problemen en kansen die erdoor ontstaan 

proberen te leren, dan hebben we misschien niet verloren, maar een geweldige 

toekomst gewonnen. Alle ontwikkelingen en ervaringen laten ons zien dat het goed 

is dat we ons ondernemend opstellen: Er-op-af!  

Alice ten Dam – Boschloo 

Juni 2020 
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Impuls, een sterk merk! 

Impuls is een sterk merk. Zowel binnen Oldenzaal als daarbuiten. We spelen 

verschillende rollen in het voorveld en bieden vele prachtige activiteiten in het kader 

van preventie aan. De kracht van Impuls is dat wij in staat zijn om specifieke 

doelgroepen te bereiken. Doelgroepen die vaak buiten de boot vallen bij andere 

instanties. Wij zijn de duurzame ondersteuning, de ogen en oren in de stad. Wij doen 

dit samen met veel vrijwilligers, die de samenleving en organisatie laten 

functioneren. 

De kracht van preventie 

 

Impuls zet zich in voor inwoners die, bijvoorbeeld door armoede, leeftijd, 

taalachterstand of lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, kwetsbaar zijn. Veelal 

hebben zij minder vanzelfsprekend een sociaal netwerk om zich heen van familie, 

vrienden of buren waar zij een beroep op kunnen doen.  

De inwoners waar we ons op richten zitten vaak in de ‘15% groep’(zie afbeelding). 

Volgens het ‘ons-helpt-ons’ principe doen we een beroep op de 80% groep, die 

zichzelf redt. Impuls verbindt deze groepen aan elkaar, wanneer dit niet 

vanzelfsprekend gaat. 
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Voorkomen is beter dan genezen 

Kan preventie werken als een hefboom bij de zo gewenste veranderingen in het 

sociaal domein (transformatie)? Iedereen is het er wel over eens dat voorkomen 

beter is dan genezen. In het sociaal domein helpt preventie inwoners bij hun 

maatschappelijke participatie. Als inwoners tijdig worden geholpen dan helpt hen 

dat veelal te blijven deelnemen aan de samenleving. Daarmee is preventie goed 

voor de samenleving als geheel: het is kostenbesparend. In een tijd van schaarse 

middelen is het besparen van kosten natuurlijk essentieel. Maar preventie sluit ook 

aan bij de maatschappelijke norm dat mensen deel moeten kunnen nemen aan de 

samenleving. Zo voorkomen we ook eenzaamheid. 

 

De kracht van Impuls 

Wij zijn goed in staat om: 

 

• Vroegtijdig te signaleren 

• Vragen te verhelderen, behoeften te peilen en dit te vertalen in een krachtige 

aanpak 

• De eigen kracht en regie van mensen te versterken 

• Dichtbij te komen en er-op-af te gaan 

• Mensen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en 

oplossingsgericht gedrag te stimuleren 

• Te participeren in het voorveld 

• Samen te werken met vrijwilligers die de samenleving laten functioneren 

Onze kwaliteiten zijn onder andere: 

 

• We kennen de straat, buurt, wijk en organisaties (o.a. gemeente, zorg) 

• We zijn veerkrachtig, signaleren en spelen in op veranderingen 

• We zijn ondernemend, zetten medewerkers in hun kracht 

We zijn trots op: 

 

 Onze klantgerichtheid 

 Onze samenwerking met relevante netwerken 

 Betrokken collega’s 

 Onze samenwerking met vrijwilligers 

 De positie van onafhankelijkheid, zonder conflicterende belangen 

 Laagdrempelig en dichtbij de doelgroep  

 Ons creatieve ondernemerschap 

 Onze kennis en kunde 

 Onze generalisten en specialisten 
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Stevige basis 

Impuls is een krachtige organisatie en heeft de basis stevig neergezet. Dat bleek al 

bij de extra toestroom van vluchtelingen in 2015 en ook nu, tijdens de coronacrisis, is 

heel duidelijk dat Impuls de sociale basis infrastructuur goed heeft georganiseerd. 

Hierdoor was er ruimte om adequaat en flexibel te handelen in, bijvoorbeeld 

bovengenoemde, onvoorziene zaken.  Impuls is de enige organisatie die 

grotendeels de sociale basis infrastructuur in Oldenzaal organiseert en faciliteert, 

omdat bij ons alle inwoners terecht kunnen. 

 

In de omgeving van Oldenzaal 

Door de fusie met Palet in 2019 is Impuls ook zichtbaar in de gemeenten Losser en 

Dinkelland, waar Palet al opereerde. Het ondersteunen van statushouders is in die 

gemeenten onze primaire taak. We hebben goed contact met de daar gevestigde 

sociaal werkorganisaties en wisselen kennis en ervaringen met hen uit. Voor deze 

twee gemeenten is Oldenzaal een ‘centrumgemeente’, waardoor samenwerking 

noodzakelijk is. 

 

 

Sociale basis infrastructuur: het geheel van organisaties, diensten, 

voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in 

redelijkheid in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken, gezinnen) 

samen kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. 
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Wat is er gebeurd en zien we nu gebeuren? 

 

2015: decentralisatie een feit 

 

In 2015 heeft de gemeente er drie verantwoordelijkheden bij gekregen: 

 Jeugdwet 

 WMO 

 Participatiewet 

 

De gemeente moet meer beleid ontwikkelen en uitvoeren en heeft ook een grotere 

financiële verantwoordelijkheid gekregen. Na 5 jaar hebben veel gemeenten 

financiële tekorten, maar ook problemen als wachtlijsten, meer vraag door inwoners 

dan dat het systeem aankan. Wat gebeurt er in Oldenzaal? 

Wachttijd 

 

Na 5 jaar decentralisatie is er voor inwoners van Oldenzaal een wachttijd bij het 

maatschappelijk plein, met name bij de WMO. Bij de uitvoering van de Jeugdwet 

wordt te veel eerste/tweedelijns zorg ingezet. De kosten lopen uit de hand. Bij de 

participatiewet ontstaan bovendien knelpunten voor hen die net boven 130% van 

de bijstandsnorm zitten. 

Preventieve inzet werkt 

 

De gemeente Oldenzaal kampt met een financieel tekort in het sociaal domein. 

Zowel het college van B&W als de gemeenteraad erkennen de noodzaak en 

meerwaarde van preventief werken, zoals Impuls doet. Ook de erkenning van het 

sociaal team als partner van het maatschappelijk plein is er. Het blijven informeren 

van de gemeente, met aantoonbare effecten zoals inzet sociaal team en het 

maken van heldere keuzes door Impuls, draagt hieraan bij. 

 

Organisaties trekken zich terug 

 

Impuls is een netwerkorganisatie. Zij werkt met veel uitlopende partners samen en is 

een verbinder, formeel en informeel, lokaal en regionaal. Nu er bezuinigd moet 

worden, merken we dat partners zich terugtrekken op hun eigen stuk. 

 

Inwoners tijdens coronacrisis 

 

Sinds half maart 2020 houdt het coronavirus ons in de greep. Hoewel we middenin 

een periode zitten waarin maatregelen langzaam weer worden versoepeld, leidt de 

pandemie tot: 
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 Onzekerheid, zowel financieel als op het gebied van gezondheid  

 Saamhorigheidsgevoel, elkaar helpen 

 Onderscheid tussen afkomst en geloof wordt minder 

 Ontzettend veel creativiteit en hulpvaardigheid onder inwoners 

 Hier en daar wat burgerlijke ongehoorzaamheid 

 Vergrote kans op werkloosheid door de economische crisis die aanstaande 

lijkt 

 

Ver vooruitkijkend vragen wij ons af … 

 

Wat gaat er de komende 5 tot 10 jaar gebeuren? Hoe gaat onze samenleving eruit 

zien? Hoe zit het met de digitalisering? Technologische toepassingen krijgen immers 

een enorme slinger door deze coronacrisis. Ontstaat daardoor een nog grotere kloof 

met een groep kwetsbare inwoners die de digitalisering niet aankan? Wat kan 

Impuls daarin betekenen? Hoe werken wij aan onze rol in fysieke en digitale 

ontmoetingen? Welke rol nemen inwoners daarbij in? Hun behoefte zou immers 

leidend moeten zijn in de transformatie. 

 

Vragen van de gemeente 

 

De gemeente vraagt aan Impuls om aan te geven ‘welke activiteiten doen er echt 

toe, kun je die gaan aanbieden?’ En hoe versterken we de samenwerking van 

betaalde en onbetaalde krachten (inwoners)? We willen door met de transformatie, 

maar hoe moet dat? En: wat betekent preventie? 

We hebben in dit plan geprobeerd deze vragen te beantwoorden. Niet voor alles is 

een pasklaar antwoord. Daarom hebben we ons gericht op het formuleren van een 

strategie. Een strategie die laat zien hoe we de komende tijd te werk zullen gaan en 

waarvan wij verwachten dat deze zal leiden tot concrete antwoorden op de vragen 

die ons gesteld worden. 

We realiseren ons ook dat de vragen kunnen veranderen. Ook daarom vinden we 

het verstandig te spreken van een strategie. Want hoewel de antwoorden op 

nieuwe vragen anders kunnen zijn, hebben we er vertrouwen in dat deze strategie 

langer houdbaar is. 

Bij de strategie hoort dat wij de relatie met de gemeente willen professionaliseren, 

zoals structureel met elkaar in gesprek te blijven, helderheid over rolverdelingen 

tussen gemeente en Impuls te bewerkstelligen, uitspreken van wederzijdse 

verwachtingen vanuit een nieuwsgierige houding, maar ook administratieve 

processen beter verwerken. 
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De rode draad bij Impuls 

Impuls wil inwoners van jong tot oud stimuleren om zich verder te ontwikkelen tot 

inwoners die met hun talenten deel kunnen nemen en bij kunnen dragen aan de 

samenleving. 

 

Belangrijk uitgangspunt is dat door en met inwoners gewerkt wordt aan een krachtig 

netwerk, leefbaarheid en sociale samenleving op individueel, groeps- en 

buurtniveau. Een stevige sociale basisinfrastructuur is hierbij onontbeerlijk en daar 

neemt Impuls als sociaal werkorganisatie het voortouw in, zodat eenieder kan 

deelnemen aan onze maatschappij. Door samenredzaamheid en preventief werken 

voorkomen we oplopende kosten bij de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. 

 

Missie 

Impuls wil mensen stimuleren om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij 

actief kunnen deelnemen aan de samenleving en daaraan hun eigen bijdrage 

kunnen leveren. Impuls doet dit op een onafhankelijke en laagdrempelige 

manier, door diensten en activiteiten aan te laten sluiten bij de behoefte van 

inwoners. 

 

 

Visie 

Ieder mens draagt op zijn eigen manier bij aan de samenleving. Omdat die 

samenleving voortdurend in beweging is, moeten mensen de kans krijgen om 

zich te blijven ontwikkelen. Impuls stimuleert dat mensen hun 

ontwikkelingsmogelijkheden waar kunnen maken. Met de ondersteuning van 

Impuls kunnen mensen: 

• hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen 

• kennis opdoen 

• hun zelfvertrouwen vergroten 

• zelfredzaam in de samenleving staan 

• hun talenten, kennis en vaardigheden leren toepassen in de samenleving 
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Hoe gaan we dit doen? 

Impuls ziet een aantal thema’s die bij haar horen. Daar richten we ons de komende 

jaren op. We doen dat aan de hand van verschillende rollen en hebben voor het 

‘hoe’ een aantal voorwaarden geformuleerd. In dit schema wordt het samengevat: 

 

Impuls 

R
o

lle
n

 

UITVOEREN 

Uitvoeringsorganisatie 

sociaal werk: versterken 

sociale basis 

infrastructuur H
o

e
?

 

 

 Criteria hanteren 

 Door en met inwoners 

 Samen met partners 

 Zichtbaar maken van 

waarde en resultaten 

 Inkomstenbronnen 

diversifiëren 

 Technologie inzetten 

 Moderne interne 

organisatie 

 

INNOVEREN 

Kennisdeler, 

ontwikkelaar & verbinder 

 

FACILITEREN 

Bijv. werkgever, mede-

gebruiker, administrateur 

 Thema’s 

  Eenzaamheid 

 Armoedepreventie 

 Mantelzorg 

 Vrijwillige inzet 

 Boeskoolkracht: Nieuwe Noaberschap 

 

 

 

 

 

Impuls streeft er naar om haar werk te toetsen aan de thema’s, rollen en 

voorwaarden, zoals hierna beschreven.  
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De thema’s van Impuls 

We zien om ons heen dat een aantal thema’s speelt. Die thema’s worden beïnvloed 

door bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening. 

De regio Twente en ook Oldenzaal kennen meer vergrijzing dan gemiddeld in 

Nederland en wordt beïnvloed door economische ontwikkelingen, of zoals recent 

de coronacrisis. 

 

Impuls wil op een aantal thema’s het voortouw nemen, omdat die thema’s de 

sociale relaties tussen mensen raken. We weten dat ook andere thema’s spelen, 

zoals wonen, zorg, laaggeletterdheid, cultuur en sport, maar die horen primair bij 

andere partners waar Impuls mee samenwerkt. Impuls is er primair voor het sociaal 

werk dat wij samen met vrijwilligers in vele rollen uitvoeren. Wij weten de inwoners te 

bereiken omdat we veel kennis en ervaring hebben met verschillende 

leeftijdsgroepen en hun sociale ontwikkeling. 

 

De thema’s waar Impuls zich de komende jaren vooral op richt, raken ons allemaal: 

 Eenzaamheid 

 Armoedepreventie  

 Mantelzorg 

 Vrijwillige inzet 

 Boeskoolkracht: nieuw noaberschap 

 

Onze strategie voor de komende jaren is dan ook dat wij een volwaardige partij 

willen zijn voor inwoners die onafhankelijke ondersteuning of advies nodig hebben bij 

vraagstukken rondom deze thema’s.  

 

 

Thema Omschrijving 

Eenzaamheid Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of 

ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan 

zijn dat het aantal contacten dat iemand heeft, geringer is dan gewenst. 

Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de relaties achterblijft bij de wensen. 

Voor Impuls gaat het om (gebrek aan) de sociale omgeving waarin je 

verkeert. 

 

Armoede- 

preventie 

Door het bestrijden en voorkomen van armoede zorgen we ervoor dat 

mensen deel kunnen nemen aan onze samenleving. Armoede kent veel 

oorzaken. Wij gaan uit van het volgende: 

 Je hebt onvoldoende inkomen om te kunnen voorzien in 

basisbehoeften (eten, kleding, woning, etc.) om volwaardig te kunnen 

participeren in de samenleving. 

 Je hebt in principe wel voldoende inkomen, maar door 

omstandigheden heb je toch schulden en leef je in armoede. 
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Impuls ondersteunt individuele armoedevraagstukken en -organisaties die 

zich richten op armoedebestrijding. 

Mantelzorg Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens 

directe sociale omgeving. Het is hulp die verder gaat dan de zogenoemde 

‘gebruikelijke hulp’. We doen steeds meer een beroep op het sociale 

netwerk van mensen. Niet langer is alleen de overheid aan zet. Familie, 

buren en vrienden kijken waar ze ondersteuning en zorg kunnen bieden. 

De formele partijen sluiten hierop aan en werken met deze informele zorg 

samen. Impuls vormt, samen met andere partijen, een knooppunt 

mantelzorg om het groeiende beroep op mantelzorgers te ondersteunen. 

 

Vrijwillige inzet Veel mensen zijn actief voor de ander of de samenleving. Soms voor even, 

een keertje, soms ook voor langere tijd. Vrijwillige inzet houdt de 

samenleving als geheel én de vrijwilliger zelf gezond en veerkrachtig. 

Vrijwilligerswerk kan voorkomen dat situaties erger worden, of dat mensen 

(meer) professionele hulp nodig hebben. Vrijwilligersorganisaties zoeken 

naar nieuwe vormen om aan te sluiten in deze tijd. Impuls ondersteunt 

individuele vrijwilligers én vrijwilligersorganisaties bij hun vragen. 

 

Boeskoolkracht: 

Nieuw 

Noaberschap 

Zonder een stevige sociale basis verschraalt het leefklimaat in onze wijken 

en buurten. ‘Een buurt voor iedereen’: een plek waar alle bewoners zich 

welkom en thuis kunnen voelen. Wat kun je van een buurt verwachten? 

Wat draagt bij aan ‘een buurt voor iedereen’? Hoe zorgen we dat 

iedereen zich veilig en thuis voelt? We willen het omzien naar elkaar 

stimuleren en verschillende doelgroepen en leeftijdsgroepen aan elkaar 

verbinden. 
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De rollen van Impuls 

 

Rol 1: UITVOEREN  

uitvoeringsorganisatie sociaal werk, versterken sociale basis infrastructuur 

Impuls is er voor alle Oldenzaalse inwoners. Wij zijn de enige uitvoeringsorganisatie 

die er voor alle inwoners is: van jong tot oud, arm of rijk, dik of dun, Nederlands of 

nieuw in Nederland: bij Impuls kan iedere inwoner terecht. Sociaal werk richt zich op 

de relaties tussen mensen, op individueel, groeps- en wijkniveau. De waarde van 

sociaal werk is het zorgen voor verbinding en mensen samen weerbaar maken als 

het even tegen zit. Juist het mee kunnen blijven doen aan de samenleving is de 

grootste preventieve inzet die eraan bijdraagt dat mensen niet in zwaardere zorg 

en/of ondersteuning terechtkomen. 

 

Rol 2: INNOVEREN 

kennisdeler, ontwikkelaar & verbinder 

 

Impuls is partner van de gemeente bij het oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken. Kenmerkend bij sociaal werkers is dat zij kijken naar de samenleving 

als geheel en zien wat nodig is. Doordat de samenleving ons denkkader is, kunnen 

wij snel schakelen met wat we waarnemen in de uitvoering. We signaleren 

vroegtijdig ontwikkelingen en trends en zetten deze kennis in om te leren, te 

innoveren en om veranderingen te stimuleren. Het leren van de uitvoering wordt 

gezien als een start voor transformatie. Daarom levert Impuls hier een belangrijke 

bijdrage aan. 

 

Rol 3: FACILITEREN 

bijv. werkgever, mede-gebruiker, administrateur 

 

Impuls is voor de gemeente Oldenzaal een belangrijke partner daar waar het gaat 

om uiteenlopende verzoeken. Bijvoorbeeld bij de vraag om ondersteuning bij 

subsidies die naar informele initiatieven gaan. Het is een veilige keus voor de 

gemeente omdat er geen geld naar individuele inwoners (bijv. bij buurtinitiatieven) 

gaat. Voor Impuls is het voordeel dat we van nabij volgen hoe bijv. informele 

initiatieven zich ontwikkelen. Ook de rol van werkgever is een taak voor Impuls die 

vaker terugkeert. Impuls kan in overleg werkgever zijn van aanpalende werksoorten 

(bijv. buurtbeweegcoaches, webredacteur Ons helpt ons, Breedwijsregisseur)). 

Impuls is op Oldenzaalse schaal groot en kan risico’s spreiden (bij ziekte, 

arbeidsongeschiktheid). Voor Impuls is de meerwaarde dat organisatiekosten 

gespreid kunnen worden, de interne organisatie versterkt wordt, maar ook dat het 

kennis en ervaring oplevert die net iets breder is dan alleen sociaal werk. Een andere 

faciliterende rol is het gebruiken van gebouwen (en materialen) waar Impuls 
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verantwoordelijk voor is. De vraag naar geschikte ruimtes wordt vaak gesteld aan 

Impuls. We willen een goede balans houden tussen onze eigen activiteiten en het 

gebruik van de gebouwen door anderen. Het gebruik van ruimtes (en materialen) 

door anderen heeft als  uitgangspunt dat het aansluit bij de missie en visie van 

Impuls. 

 

Deze rollen versterken elkaar. Doordat wij de ogen en oren van de stad zijn, onze 

belangrijke signaleringsfunctie, kunnen we helpen ontwikkelen, verbinden en 

hebben we veel kennis om te delen.  

 

De komende jaren willen we de rollen helder neerzetten en verder uitbouwen.  
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Voorwaarden voor het sociaal werk 

Welk werk willen we doen? Waar gaan we voor? We hanteren hiervoor de volgende 

voorwaarden. 

 

1. Vier maatschappelijke effecten 

De inwoner staat centraal en samen met partners werken we aan  

4 maatschappelijke effecten: 

 

• Zelfredzaamheid (economisch en maatschappelijk) 

• Verbondenheid (inzet voor samenleving en sociale verbondenheid) 

• Gezondheid (leefstijl en bewegen) 

• Veiligheid (leefomgeving) 

 

2. Veerkrachtmodel 

Impuls werkt met het Veerkrachtmodel,1 met vier pijlers:  

 

• Sociale basis(voorzieningen) (ontmoeting en signalering) 

• Zelfredzaamheid: Eigen Kracht 

• Samenredzaamheid: Groepskracht 

• Samenredzaamheid: Buurtkracht 

 

3. Uitvoering van wetten 

Ons werk draagt bij aan de uitvoering van drie wetten, maar ook voor de ‘geen 

wet’ (alle Oldenzaalse inwoners waar een andere organisatie geen formele 

oplossing voor heeft) zijn wij er: 

 

1. Jeugdwet 

2. WMO 

3. Participatiewet 

4. Geen wet 

 

                                                           
 

1 Veerkrachtbenadering 

De inzet van de sociaal werkers is erop gericht dat mensen sterker worden, zodat zij mee kunnen doen 

op alle levensgebieden, of dat nu binnen het gezin, onderwijs, werk, zorg voor elkaar of de woon- en 

leefomgeving is, opdat de samenleving in zijn geheel krachtiger wordt. De veerkracht neemt toe. Door 

deze inzet neemt het incasseringsvermogen van mensen toe. Hierdoor zijn zij beter in staat 

moeilijkheden of tegenslagen zelf te hanteren en zo mogelijk op te lossen. Doordat we ons richten op 

sociale verbondenheid en wederkerigheid (groepskracht en buurtkracht, samenredzaamheid) en het 

versterken van de kracht en potentie van mensen (eigen kracht, zelfredzaamheid), zorgen we voor een 

natuurlijke buffer en voorkomen daarmee inzet van professionals. Welbevinden voorkomt zorg! 
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4. Door en met inwoners 

Transformatie in het sociale domein begint pas. Inwoners moeten het voortouw 

nemen, betrokken zijn bij de transitie. 80% van de inwoners zit goed in zijn vel en leeft 

zijn/haar dagelijkse leven van jong tot oud. Ongeveer 15% van de inwoners heeft 

een vraag of probleem waarbij (tijdelijke of permanente lichte ondersteuning) nodig  

is. Ongeveer 5% van de inwoners heeft zware, vaak specialistische hulp nodig. Impuls 

probeert de 80%-inwoners te verbinden aan de (veelal)15%-inwoners, met als doel 

‘ons helpt ons’. Hierbij heeft Impuls de leiding, maar laat invloed toe van wensen van 

inwoners. We overleggen over de uitvoering. Hoe kunnen we dit doen? Dat kan hoe 

we dat nu ook al doen: op individueel niveau mensen aan elkaar verbinden, of door 

middel van vrijwilligersprojecten andere inwoners ondersteunen. Voor de grotere 

vraagstukken kunnen we aan onze vrijwilligers en/of deelnemersbestand dilemma’s 

of enquêtes voorleggen. We zien hen als een vertegenwoordiging van de 

Oldenzaalse inwoners. 

 

5. Samen met andere partners 

Impuls is een netwerkorganisatie en verbinder in Oldenzaal. We delen kennis en 

ervaringen met veel uiteenlopende partners om dienstverlening aan inwoners te 

verbeteren. Formeel en informeel, lokaal en regionaal. Nu er bezuinigd moet 

worden, merken we dat partners zich terugtrekken op hun eigen stuk. 

Impuls is vaak verbinder tussen maatschappelijke partners en de gemeente. Dit 

blijven we doen en we gaan samen nieuwe activiteiten ontplooien. 

Vooral WBO en Zorgfederatie Oldenzaal lijken hier geschikte partners voor, omdat 

hun werkgebied zich ook concentreert op Oldenzaal. Samen kunnen we activiteiten 

ontplooien op het schakelpunt tussen zorg en welzijn / wonen en zorg (bijv. 

huisvestingbureau 2.0, of De Industrieel). Als het gaat om jeugd dan zien wij nieuwe 

kansen in samenwerkingen met het onderwijs en kinderopvang (bijv. 

schooljongerenwerk en vakantieklas). Met de partners vanuit het Netwerk Welzijn 

Zorg Oldenzaal vormen we de basis van het voorliggend veld (bijv. Sociaal Team). 

Tot slot weten we partners uit de culturele sector, zoals Kaliber, steeds beter te 

vinden (bijv. Twents Zilver, Studio 15).  

In de grotere Noord Oost Twente-regio heeft Impuls een concrete rol door de 

ondersteuning aan statushouders in Losser en Dinkelland. De relaties met de 

sociaalwerkorganisaties in die gemeenten zijn goed en we delen kennis en ervaring 

met hen (armoedepreventie- en jongerenwerk zijn hiervan recente voorbeelden). 

De samenwerking in de regio houden we nauwlettend in de gaten, met als doel 

Impuls te versterken. 
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6. Activiteiten  

Onze activiteiten moeten er zoveel mogelijk voor zorgen dat er naast het 

inhoudelijke doel ook taken en werkzaamheden voor kwetsbare groepen worden 

gegenereerd. We streven er naar om de ureninzet zo laag mogelijk te houden met 

een zo maximaal mogelijk resultaat, de hefboomwerking. (Als je heel erg moet 

trekken aan een activiteit, heb je dan de juiste hefboom te pakken? Of zijn er 

andere hefbomen?). 

Tot slot nemen we onze huidige activiteiten kritisch door aan de hand van een 

activiteitenformulier. Hoe kunnen we onze activiteiten zodanig 

verbeteren/aanpassen/innoveren, zodat ze nog beter passen bij de criteria voor 

activiteiten van Impuls. Dit is een cyclisch gebeuren (jaarlijkse evaluatie) waardoor 

kwaliteitsverbetering ontstaat.   
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Interne organisatie 

De uitvoering van het werk, in welke rol dan ook, wordt ondersteund door de interne 

organisatie (het secundaire proces). De interne organisatie en randvoorwaarden, 

zijn van deze tijd en dat willen we zo houden. Een aantal extra uitdagingen willen we 

de komende jaren uitwerken. 

 

1. Zichtbaar maken van waarde en resultaten 

Landelijk wordt € 3 miljard uitgegeven aan preventie, in de begroting van zorg die  

€ 80 miljard bedraagt. Hoe kunnen we preventie meer zichtbaar maken? 

In 2019 heeft Impuls Regicare ingevoerd. In Regicare leggen we systematisch 

gegevens vast zodat we, middels rapportages, voor stakeholders ons mooie werk 

zichtbaar kunnen maken. Ook ondersteunt Regicare pro-actief het werkproces 

binnen Impuls. We maken er steeds meer gebruik van en zien zeker met het nu 

gedwongen thuiswerken daar de meerwaarde van. Nu is het zaak om informatie en 

trends uit het systeem te gaan halen, want meten is weten. Waar ligt de behoefte? 

Wat kunnen we leren van een analyse? Hoe nu verder? Wat is de monetaire en 

maatschappelijke waarde van activiteiten? Welk effect bereiken wij met de 

investering die de gemeente Oldenzaal in Impuls doet? 

Wat we eigenlijk al wisten, maar door de coronacrisis meer zichtbaar is geworden, is 

dat we met er-op-af activiteiten, preventie vorm geven: 

 Bellen met senioren, mantelzorgers, gezinnen in armoede, statushouders: de 

kwetsbare inwoners zijn bij Impuls bekend en worden betrokken, ook tijdens de 

coronacrisis (750 senioren – mantelzorgers, 400 kinderen in armoede) 

 Jongeren worden veel met behulp van social media benaderd en online 

gevolgd (ruim 600 jongeren) 

 Nieuwsbrieven, bloemen, puzzelboekjes enz. worden bezorgd door vrijwilligers 

die aanbellen, contact maken, signaleren en hulpvragen ophalen 

 Jongeren helpen met pakketten rondbrengen aan gezinnen in armoede 

 Bewegen door bij meerdere flats balkonbeweegsessies te organiseren, zo’n 100 

deelnemers worden al bereikt. 

 

Het maatschappelijk plein geeft aan dat het sociaal team (waar Impuls een van de 

trekkers van is) vrijwel de enige toevoerlijn is voor hulpvragen. Veel inwoners willen 

graag wat doen voor een ander en melden zich daarvoor bij Impuls. Deze groep 

inwoners, die valt in de 80% categorie, zie afbeelding op pagina 4) verbindt Impuls 

aan de meer kwetsbare inwoners. Hoe kunnen we deze coronacrisis-ervaringen 

omzetten naar blijvende diensten en activiteiten? En hoe zorgen we voor meetbare 

resultaten? 
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De komende jaren genereren we meetbare resultaten via Regicare, zodat we o.a. 

kunnen toetsen of we bijdragen aan de behoefte van de Oldenzaler. 

 

2. Inkomstenbronnen diversifiëren 

In de begroting van Impuls komen verreweg de meeste inkomsten van de 

gemeente Oldenzaal. We willen er naar toe werken dat we nog steeds het grootste 

deel van de gemeente Oldenzaal (en Losser, Dinkelland) ontvangen, maar ook dat 

we wat extra middelen genereren. Ons doel is dat we na 3 à 4 jaar in staat zijn om 

20% van de inkomsten uit andere bronnen halen. Dit kunnen subsidiestromen/-

potten, zoals ESF, Oranjefonds, en Provincie zijn. Het vormen van een ‘consortium’ 

met partnerorganisaties voor subsidies waar je zelf als organisatie te klein voor bent 

of te weinig middelen voor hebt, is daarbij een goede optie. Daarnaast kan een 

deel van de financiering ook meer lokaal worden gezocht, zoals lokale fondsen. Met 

co-creatie willen we gezamenlijke projecten ontwikkelen en aanvragen. 

 

Het uitgangspunt is dat we werken voor (kwetsbare) inwoners uit de gemeente 

Oldenzaal (Losser, Dinkelland). Financiële middelen die we binnenhalen, dragen 

daar aan bij. Het kan gaan om inkomsten die innovaties betreffen, maar ook om 

bijv. materiële zaken te bekostigen. Tevens kunnen andere financiële middelen ons 

als organisatie iets meer financiële ruimte bieden. 
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3. Technologie 

We wisten al dat de technologische ontwikkelingen volop invloed hebben. Maar 

hoe groot de invloed werkelijk kan zijn, wordt nu door de coronacrisis in een snel 

tempo bevestigd. Technologie kan ons helpen, dat zien we nu en dat willen we 

vasthouden. Zowel voor Impuls als organisatie, alsook in ons werk met inwoners. 

 

• Technologie die inwoners helpt op sociaal vlak (contact, info, oplossen 

problemen) 

• Technologie die medewerkers en vrijwilligers van Impuls helpt om hun werk 

goed te doen: bijv. Skype, Google, Zoom en WhatsApp-contact. Hiermee 

kunnen we ook contact tussen inwoners tot stand brengen die wat aan elkaar 

kunnen hebben. Uiteraard willen we zorgen dat dit beklijft.  

 

Niet alle inwoners zijn digitaal vaardig of hebben hiervoor de juiste middelen. We 

proberen die inwoners hierin te ondersteunen, zodat ook zij kunnen profiteren van de 

technologische ontwikkelingen, met inachtneming van de privacyaspecten. Filosofie 

hierbij is dat sociaal werk een schaars goed is: wij brengen mensen met elkaar in 

contact. We komen om weer te gaan: we brengen juist de mensen bij elkaar. 

 

Ontwikkeling bestaande interne organisatie 

 

Naast deze extra uitdagingen is er vanzelfsprekend blijvende aandacht voor: 

• Ontwikkeling van Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en directeur-

bestuurder. 

• Ontwikkeling MT, taakverdeling leidinggevenden met ondersteuning van de 

stafdiensten bestaande uit HR, kwaliteit, secretariaat/communicatie, 

financiën, huisvesting en automatisering. 

• Rol van HR bij een veranderende organisatie zoals het houden van de 

menselijke maat tussen teams, expertise van medewerkers 

(talentontwikkeling). De plaats en positie van vrijwilligers en betaalde krachten 

bij Impuls. 

• Rol van kwaliteit zoals het werken aan sociaal werk label en informatie 

ophalen bij inwoners. 

• Op orde houden van financiële basis. 

• Interne en externe communicatie (bijv. zichtbaarheid van Impuls). 

• Ontwikkeling huisvesting: werkplekken verdeeld in 2 panden, uitvoering op 

meerdere plekken, verhuizing in het centrum, ontwikkeling sociaal cultureel 

centrum enz. 

• Automatisering: naar de cloud (met inachtneming van de privacywetgeving). 
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Er-op-af! 

Ondanks alle uitdagingen op ons pad, zien we de toekomst voor Impuls positief 

tegemoet. Juist in economisch zwaardere tijden is het werk van Impuls van immens 

belang. Het team van Impuls is flexibel en bereid om zich samen met vrijwilligers in te 

zetten voor een verdere transformatie, om inwoners nog beter van dienst te kunnen 

zijn. Dit strategisch plan zal daarbij een goed ankerpunt zijn. We zullen regelmatig 

evalueren of we op de goede weg zijn en waar nodig bijsturen. Er-op-af! 
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