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Dit jaarplan concretiseert het strategisch plan Synthese 2016-2019 voor het jaar 2018 binnen de begroting 2018. Het jaarplan geeft invulling aan de opdrachten van 

gemeenten en overige opdrachtgevers en houdt rekening met de transformatie die per gemeente gaande is. Het jaarplan heeft een interne versie met daarin de 

organisatorische vertaling van onze doelstellingen. Elk organisatorisch team werkt aan zijn doelstellingen met behulp van een dashboard. In het organigram van 

Synthese staat welke medewerkers gekoppeld zijn aan welke leidinggevende. De belangrijkste prestatie-indicatoren staan in bijgaande tabel. 

 

KPI’s klanttevredenheid uit begroting 2018 
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Wat zijn opvallende trends in de context van Synthese?  

 

Het wordt zichtbaar hoe gemeenten de gedecentraliseerde taken in het sociale domein hebben geïmplementeerd. Veel opdrachtgevers bezinnen zich welke dienst-

verlening ze willen subsidiëren, aanbesteden of zelf oppakken (inbesteden). We zijn met hen in gesprek over het maatschappelijk effect van ons werk, vaak ook in 

relatie tot zorgconsumptie bij andere aanbieders. Een aspect wat hierbij speelt is samenwerking van meerder organisaties en welke vorm daarbij hoort.  

 

Parallel bezuinigen zorgverzekeraars en maken ze de verzekerde zorg ambulanter, de huisarts is een belangrijke partner in signalering en toegang tot zorg. Inwo-

ners die met Beschermd Wonen te maken hebben, worden nu zoveel mogelijk in eigen (huur)woningen en niet meer in instellingen gehuisvest. Beide omvormingen 

leiden tot ‘herkomers’ in wijken en dorpen. De centrumgemeenterol van bijvoorbeeld Venlo gaat op het vlak van maatschappelijke opvang verdwijnen, elke ge-

meente is voor deze inwoners nieuw beleid aan het maken. De toename van nieuwkomers vlakt ten opzichte van 2014 wat af, maar deze inwoners komen nu daad-

werkelijk in wijken en dorpen wonen. 

 

Er zijn veel actoren betrokken bij de verandering van het sociale domein. Door haar kennis van de kracht van het alledaagse leven en ervaring met gemeenschaps-

vorming, haar netwerkpositie en haar innovatieve kracht kan Synthese een bijdrage leveren in de opgave waarvoor burgers en overheid staan. Synthese zoekt 

hierin actief samenwerking met burgerinitiatieven en professionele partijen die vanuit dezelfde visie op de kracht van het alledaagse leven willen werken. 

 

Begin 2018 lanceert Synthese een nieuwe website, met als doel meer inzicht te geven in wat we als organisatie te bieden hebben. In de communicatie komt de 

inwoner/klant zo steeds meer centraal te staan. We versterken onze vaardigheden om onze toegevoegde waarde goed over te brengen bij opdrachtgevers. Aan-

dachtspunt bij de verantwoording van ons werk is werken met indicatoren en verhalen over het maatschappelijk effect van onze dienstverlening. Uitgangspunt blijft; 

wat (commerciële) marktpartijen op kunnen pakken, niet vanuit Synthese oppakken. We stimuleren in ons werkgebied de transformatie van het sociale domein. 

Gemeenschapsvorming blijft hoog op onze agenda staan. Onze kracht is het ondersteunen van gemeenschappen, gezinnen en personen om verder te groeien in 

zelfredzaamheid en samenredzaamheid. We laten en geven ruimte aan het alledaagse leven voor inwoners en in gemeenschappen. Overal en voor iedereen. Als 

sociale werkers zijn we erbij, ondersteunen we, wijzen we de weg en laten we los zodra het kan. We kennen de sociale kaart en schakelen met inwoners op naar 

specialistische hulp zodra dat nodig is en helpen zorginstellingen met afschalen. Vanuit de misse ‘ruimte voor het alledaagse leven’ formuleren we in januari op-

nieuw thema’s voor 2018. Deze thema’s vormen ook de kapstok voor de innovatieprojecten van Synthese. De innovatieprojecten geven we met inwoners en part-

nerorganisaties vorm.  

 
We zijn een lerende organisatie. Een lerende organisatie is een organisatie die er bewust op gericht is het leren en het leervermogen van individuen en groepen als 

geheel te vergroten en met elkaar te verbinden. Zo ontstaat er continue verandering op individueel, groeps- en organisatieniveau. Leren van jezelf, leren van elkaar 

en leren van experts zijn de uitgangspunten. Een lerende organisatie kenmerkt zich onder meer door:  

 permanente ontwikkeling van beleid met betrokkenheid van alle medewerkers; 

 gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel; 
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 leren van en met elkaar gebeurt bewust, denken en doen zijn niet gescheiden en initiatieven worden gestimuleerd; 

 iedere medewerker heeft ontplooiingskansen met zijn eigen kwaliteit als vertrekpunt; 

 er is sprake van een flexibele organisatiestructuur met een professionele cultuur. 

 

Teams en medewerkers organiseren zelf hun werkzaamheden in interactie met onze omgeving; we streven naar zelforganiserende teams, ondersteund vanuit het 

bedrijfsbureau. Het management team geeft op tijd duidelijke kaders, stut waar nodig en geeft zoveel mogelijk ruimte. We betrekken onze medewerkers bij de be-

sluitvorming en bij organisatorische aandachtsgebieden. Doel is om een organisatie te blijven waarin de afstand tussen medewerkers en leiding kort is. Tegelijk 

ontstaan zo ook ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie.  

 

We zijn ons bewust van risico’s en de mogelijke gevolgen daarvan op ons werk. Daartoe hebben we beheersmaatregelen opgenomen in het jaarplan. 
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Het jaarplan voor 2018 bevat zes actielijnen: 

 Meerjarenvisie actualiseren en operationaliseren in samenspraak met inwoners, (potentiële) opdrachtgevers en partners; 

 Communicatiemiddelen naar inwoners, organisaties en intern verbeteren; 

 Blijven ontwikkelen en innoveren op medewerkers-, team-, MT- en organisatieniveau; 

 Aandacht houden voor gezonde productiviteit; 

 Werk- en ICT-omgeving verder op peil brengen; 

 Synthese financieel gezond houden. 

 
De belangrijkste beheersmaatregelen zijn onder andere: 

 Het vinden van nieuwe kansen of het ombuigen van financiële risico’s bij onze huidige opdrachten; 

 Medewerkers ondersteunen zodat ze wegwijs worden/blijven in de cloud en het nieuwe registratiesysteem; 

 Het voorkomen of hanteren van zware aan Synthese toerekenbare incidenten; 

 Het beheersen van het fiscale risico in onze dienstverlening. 

 


