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Introductie
In deze eerste tussenrapportage van het onderzoek naar de maatschappelijke (meer)waarde van de
Stips staat de reconstructie van de verandertheorie centraal. Hierbij worden de volgende
onderzoeksvragen beantwoord:
1. Welke doelen worden beoogd met de Stips? Welke verandertheorie ligt hieraan ten grondslag?
2. Op welke wijze dienen deze doelen te worden bereikt?
3. Hoe ziet de context eruit waarbinnen de Stips worden uitgevoerd?
In februari 2016 is het onderzoeksteam van start gegaan in Stip Midden, Oud-West, Zuid, Dukenburg,
Centrum en Nieuw-West. Gedurende een tijdsbestek van één jaar zijn er in totaal 50 interviews
afgenomen met bewoners en medewerkers1, is er participerende observatie uitgevoerd op de
verschillende locaties en hebben er drie groepsbijeenkomsten plaatsgevonden in Stip Midden, OudWest en Zuid.
De resultaten hiervan hebben geleid tot verandertheorieën, een beschrijving van hoe en waarom een
gewenste verandering wordt verwacht in de context van de Stips. Op basis van deze theorieën worden
condities geschetst die van invloed kunnen zijn op de veronderstelde verwachtingen. Daarnaast
worden spanningsvelden beschreven waarover gesprek gevoerd kan worden.
Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding, de vraag- en
doelstelling van de gehele onderzoekslijn weergegeven. Vervolgens wordt er een korte schets gegeven
van de context van het sociale domein, er wordt hierbij ingegaan op de ontwikkeling en
totstandkoming van de Stips. In hoofdstuk drie wordt de programmatheorie van de Stips beschreven.
In eerste instantie wordt er een samenvatting gegeven van de bevindingen van bewoners,
medewerkers en stakeholders, gevolgd door een samenvatting van omgevingsfactoren die van invloed
kunnen zijn op de context van de Stips. De programmatheorie wordt afgerond met een beschrijving
van de theory of change van de Stips: hoe en waarom worden welke verwachtingen verondersteld?
Ten slotte volgt een korte reflectie op dit eerste deelonderzoek en een vooruitblik naar het tweede
gedeelte. Alle resultaten zijn te vinden in de bijlage van dit rapport.

1

Onder medewerkers van de Stip worden zowel beroepskrachten, als ook vrijwilligers verstaan.
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1. Inleiding
1.1 Achtergrond
Het aanbod van dienstverlening in het sociale domein is groot in Nijmegen. Onder dienstverlening op
sociaal terrein wordt de keten aan diensten van signalering van vragen tot beantwoording daarvan via
informatie, advisering, ondersteuning, vraagverheldering of bemiddeling verstaan. Het gaat hierbij om
kortdurende ondersteuning en niet om (langdurige) hulpverlening of begeleiding. Met deze diensten
worden bewoners wegwijs gemaakt in het woud van regelingen en voorzieningen, ondersteunen de
diensten bij het maken van keuzes op het terrein van werk en inkomen, zorg en welzijn, wonen en bij
het aanvragen van voorzieningen. Ook verdergaande advisering en ondersteuning bij juridische
kwesties vallen onder deze keten van dienstverlening. Deze dienstverlening heeft alles te maken met
belangrijke functies of doelen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)2.
Het aanbod in het bieden van informatie, advies en cliëntondersteuning is versnipperd in Nijmegen.
Met het ‘Plan van aanpak reorganisatie informatie & advies in het sociale domein’ is de gemeente erop
gericht de samenhang in het aanbod te vergroten en de overlap in dienstverlening te verminderen
(College van B&W Nijmegen, 2012). Hierbij staat de vorming van gebiedsgerichte informatiepunten
(Stips) voor en door bewoners en ervaringsdeskundigen centraal. In het verlengde van de wijkgerichte
Wmo-aanpak die met het Wmo-beleidsplan 2012-2015 is ingezet, wordt de genoemde dienstverlening
zoveel mogelijk op wijkniveau gebundeld, dichtbij bewoners.

1.2 Aanleiding
Anno 2017 zijn de volgende Stips in de verschillende stadsdelen van start gegaan: vijf Stips in 2014
(Zuid, Dukenburg, Oud-West, Lindenholt en Midden), drie Stips in 2015 (Nieuw-West, Oost en
Centrum) en Stip Noord is onlangs geopend.
Vanaf januari 2014 fungeert stichting Het Inter-lokaal namens de W4-instellingen3 als
uitvoeringsregisseur van de Stips. Dit betekent dat de directe projectaansturing bij de directeur
bestuurder van Het Inter-lokaal ligt.
Op aanvraag van directeur bestuurder van Het Inter-lokaal, mevr. drs. Rietje Compiet, is de
mogelijkheid verkend om evaluatief onderzoek te verrichten naar de Stips. De vraag die hieraan ten
grondslag ligt, luidt: worden de Stips vormgegeven en uitgevoerd zoals bedoeld, en wat levert dit op
voor de wijk? Gesprekken tussen Het Inter-lokaal, de gemeente Nijmegen en het Kenniscentrum
Publieke Zaak (HAN) hebben geleid tot dit onderzoek.

1.3 Doel- en vraagstelling onderzoekslijn
Uit bovenstaande verkenning is af te leiden dat het algemene doel van dit onderzoek gericht is op het
leveren van een bijdrage aan de herstructurering van het sociale domein in Nijmegen. Concreet wordt
er met dit onderzoek beoogd inzicht te geven in het functioneren van de sociale interventie van de
Stips. Dit onderzoek dient de praktijk hierbij actief te ondersteunen, namelijk:
1. inzichtelijk te maken welke veronderstelde verwachtingen de Stips dienen waar te maken;
2. te toetsen in hoeverre deze verwachtingen in de praktijk tot uitdrukking komen;
2

Voormalig prestatieveld 3 van de Wmo: informatie, advies en cliëntondersteuning.
Het Inter-lokaal maakt deel uit van het samenwerkingsverband van vier grote welzijnsorganisaties in Nijmegen. De W4
bestaat uit: NIM Maatschappelijk werk, Swon seniorennetwerk en Tandem Welzijn en Het Inter-lokaal. Zij dragen gezamenlijk
de verantwoordelijkheid voor het welzijnswerk in Nijmegen, waarbij de gemeente eindverantwoordelijk is als opdrachtgever.
3
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3. en hieruit lessen te trekken voor de verdere doorontwikkeling van de Stips.
In dit onderzoek beschouwen we de Stip als een sociale interventie. Een sociale interventie wordt
volgens Baart en van der Laan (2002) gedefinieerd als “een ingreep in het sociale domein teneinde een
bepaalde waarde te realiseren”. Oftewel, een planmatige en doelgerichte aanpak om het gedrag van
burgers te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, met als doel de kwaliteit van het leven
of het samenleven te vergroten (Movisie, 2014).
Op basis van deze doelstelling, wordt de vraagstelling van de gehele onderzoekslijn als volgt
geformuleerd:

Werkt de sociale interventie van de Stips Nijmegen?

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk inzicht te krijgen in een aantal
deelaspecten. Het onderzoek bestaat daarom uit twee onderdelen, te weten: het reconstrueren en
het evalueren van de sociale interventie.
In het eerste onderdeel van dit onderzoek, het reconstrueren van de verandertheorie, zijn de doelen
van de Stips verhelderd, de wijze waarop de interventie hieraan zou moeten bijdragen en de
omgevingsfactoren die daarop van invloed zijn.
Deel 1: Programmatheorie
1. Welke doelen worden beoogd met de Stips? Welke verandertheorie ligt hieraan ten grondslag?
2. Op welke wijze dienen deze doelen te worden bereikt?
3. Hoe ziet de context eruit waarbinnen de Stips worden uitgevoerd?
In het tweede deel van het onderzoek vindt de evaluatie van de sociale interventie plaats. De evaluatie
richt zich hierbij op de vraag of de inhoud van de interventie heeft geleid tot de veronderstelde
resultaten, en welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen. Is het veronderstelde idee van de
werking van de interventie juist gebleken?
Deel 2: Uitvoeringstheorie
4. Uit welke activiteiten bestaat de aanpak van de Stips? Hoe worden deze activiteiten in de
praktijk vormgegeven?
5. Wat is de output en outcome van de Stips? Wat zijn directe resultaten en welke verwachte en
onverwachte effecten zijn gerealiseerd?
6. Welke mechanismen dragen bij aan welk resultaat en effect?
In de verantwoording in bijlage 4 zal nader worden ingegaan op deze onderzoeksmethodologie.
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2. De context
In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van het wijkgerichte basismodel als basis voor de
herstructurering van het sociaal domein in Nijmegen. Hierbij wordt de ontwikkeling en totstandkoming
van de Stips beschreven.

2.1 Het sociaal domein van Nijmegen
Met ingang van 1 januari 2015 zijn diverse taken en bevoegdheden in het sociale domein vanuit het
Rijk en provincie overgeheveld naar gemeenten. Het gaat hierbij om de Jeugdwet, de Participatiewet
en om de overgang van ondersteuning, begeleiding en verzorging van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op hoofdlijnen komt dit
erop neer dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor publieke taken in het sociale domein.
De heersende visie bij deze decentralisatieoperatie is ‘dat wat lokaal kan, ook lokaal moet’. De
concentratie van taken en bevoegdheden op een lager bestuursniveau, nabij de burger, wordt
verondersteld bij te dragen aan het creëren van draagvlak voor beleid, waarbij burgers meer geneigd
zijn zich actief en betrokken op te stellen (Van Marissing, 2008). Er wordt verwacht dat gemeenten
beter kunnen inspelen op specifieke lokale problemen, slagvaardiger kunnen optreden en beleid beter
kunnen afstemmen op ander lokaal beleid. Door zorg en ondersteuning dichterbij mensen te brengen,
kunnen problemen worden voorkomen, of sneller, effectiever en goedkoper worden opgepakt door
de mensen zelf of, indien nodig, door zorgverleners (ZonNW, 2011).
Vanuit dit principe 'zo dichtbij mogelijk' is er de afgelopen jaren in Nijmegen een wijkgericht
basismodel ontwikkeld voor kortdurende ondersteuning en de coördinatie van zorg en wijkactiviteiten.
Aan het wijkgerichte basismodel zijn de welzijnsdomeinen van de W4-instellingen (Tandem Welzijn,
Het Inter-lokaal, NIM Maatschappelijk Werk en Swon het seniorennetwerk) gekoppeld: inclusieve
wijknetwerken, informele zorg, informatie en advies (Stips), hulpverlening en coördinatie (Sociale
Wijkteams) en regie, dwang en drang (regieteam).
Onder regie van de W4 heeft er vervolgens een traject plaatsgevonden om de informatie- en
adviesfunctie te bundelen in gebiedsgerichte informatiepunten, de Stips. Op basis van het document
‘Programma van eisen’ (2013) waarin de basisprincipes voor de Stips worden weergegeven, is er in
2014 door Het Inter-lokaal, als uitvoeringsregisseur van de Stips, een inrichtingsplan ontwikkeld. Met
de uitvoering van het inrichtingsplan is er een herstructurering in de basisstructuur welzijn
gerealiseerd, waarbij het stroomlijnen van het versnipperde informatie- en adviesaanbod tot lagere
kosten zal moeten leiden. Hierin vormen de Sociale wijkteams en de Stips, samen met de regieteams
de spil voor het wijkgerichte Wmo- beleid.

2.2 Functie Stips
In 2014 is de eerste Stip van start gegaan en inmiddels zijn er negen Stips operationeel in Nijmegen:
Centrum, Dukenburg, Lindenholt, Midden, Nieuw-West, Noord, Oost, Oud-West en Zuid. Met de
oprichting van de Stips is er geen blauwdruk voorgegeven hoe de Stips vorm gegeven dienen te worden
in de wijk. De wijkgerichte aanpak dient in de praktijk ontwikkeld te worden, op basis van behoeften
in een wijk, wensen van bewoners en hoe zij hier invulling aan willen en kunnen geven. Het Inter-lokaal
geeft in samenwerking met bewoners en medewerkers nader invulling aan de basisprincipes van de
Stips, zoals deze in het ‘Programma van eisen’ worden beschreven. De nadere inkleuring van de
functies kunnen door uiteenlopende behoeften per wijk verschillen.
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De belangrijkste kernfunctie van de Stip is het geven van informatie en advies. Stips werken met
spreekuren waarbij bewoners zonder afspraak kunnen binnenlopen met vragen rondom wonen,
welzijn, zorg, inkomen, werk en de wijk. In het basisontwerp van de Stips wordt de functie van
informatie en advies als volgt omschreven (Het Inter-lokaal, 2015):
- informatie geven over mogelijkheden die er zijn ter ondersteuning, over de sociale kaart en
over regelingen;
- advies geven en mensen ondersteunen bij het maken van keuzes;
- de beantwoording van vragen en/of een korte scan om te bezien wat de vraag is, of iemand op
de juiste plek is, of er een vraag is achter de vraag en of er meer of iets anders nodig is;
- kortdurende ondersteuning bij het aanmelden voor een voorziening of aanvragen en
- doorgeleiding middels een warme overdracht.
Naast het bieden van informatie en advies, worden ontmoeting, signalering en verbinding als functies
van de Stip beschreven in het basisontwerp (Het Inter-lokaal, 2015):
 Ontmoeting
De Stip is van en met bewoners. Een ontmoetingsfunctie speelt daar een belangrijke rol in. Men vindt
elkaar in de wijk, er kunnen zo initiatieven ontstaan voor de wijk, men wordt zelf verantwoordelijk voor
de buurt en wat er nodig is.
 Signalering (collectief)
De Stip is een plek in de wijk voor informatie en advies in brede zin, voor het verbinden van vraag en
aanbod uit de wijk, van en met bewoners. Signalering van knelpunten en behoeftes in de wijken is
belangrijk, als ook de vertaling naar acties op deze signalen.
 Verbinding met de wijken
Verbinding met de wijken betekent ook om je niet te beperken tot één fysieke locatie in het stadsdeel,
maar dáár aanwezig zijn waar bewoners zich bevinden. Door bewoners zijn allerlei suggesties gegeven
voor manieren waarop de Stip aanwezig kan zijn. Bijvoorbeeld door middel van een buitendienst,
spreekuren op andere wijklocaties als daar specifiek behoefte aan is, aansluiten bij wijkevenementen,
een mobiel busje, infomateriaal op verschillende locaties, enz. Verbinding betekent ook dat de Stip
gekoppeld is aan andere functies in de wijk, zoals een ontmoetingsfunctie of de uitleen van
hulpmaterialen en een alarmeringssysteem voor ouderen. Er wordt niets dubbelop gedaan, maar
aangesloten bij wat er al aanwezig is in de wijk. Verbinding betekent ook het verbinden van vraag en
aanbod. Een Stip weet wat er te doen is in de buurt.

2.3 Uitgangspunten Stips
In de Stip zijn zowel beroepskrachten als vrijwilligers (bewoners) werkzaam. Zij werken samen met
beroepskrachten van andere zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente en bewoners. Elke Stip heeft een
coördinator die verantwoordelijk is voor de activiteiten van de Stip en de samenwerking in de wijk.
Bewoners spelen een belangrijke rol binnen de Stip; zij zijn op de hoogte van wat er binnen de wijk
speelt. Ook kunnen zij bewoners binnen de wijk bij elkaar brengen. Ondersteund door
beroepskrachten beantwoorden de vrijwilligers vragen van bewoners.
Stips werken nauw samen met sociale wijkteams zodat er een goede aansluiting is tussen informatie
en advies aan bewoners, vanuit een wijkgerichte structuur. De Stips nemen de enkelvoudige,
informatie- en adviesvragen voor hun rekening, terwijl de sociale wijkteams zich op de meervoudige,
complexe vragen richten (Gemeente Nijmegen, 2014).
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De uitgangspunten die bij de werkwijze van de Stips worden gehandhaafd, worden als volgt
omschreven (Het Inter-lokaal, 2015):
Uitgangspunten voor de werkwijze zijn:




beroepskrachten, bewoners en vrijwilligers werken samen;
alle werkzaamheden kunnen in principe door een vrijwilliger worden uitgevoerd tenzij deze zo
specialistisch zijn dat een beroepskracht de verantwoordelijkheid hiervoor moet dragen en
de Wmo- principes van eigen kracht, samenredzaamheid en wederkerigheid worden
gehanteerd in de Stips.
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3. Programmatheorie Stips
Met de achterliggende vraag: “worden de Stips vormgegeven en uitgevoerd zoals bedoeld, en wat
levert dit op voor de wijk?” (Compiet, 2015), is er gestart met het onderzoek naar de maatschappelijke
(meer)waarde van de Stips. Maatschappelijke waarde is een subjectief begrip dat lastig te meten is.
Immers, waarden worden toegekend door mensen en alles wat mensen waarderen, heeft waarde.
Maatschappelijke waarde kan beschouwd worden als een maatschappelijke uitkomst (effect of
impact) die onder meer bereikt kan worden door de inzet van maatschappelijke activiteiten die op
verschillende doelgroepen en verschillende thema’s gericht zijn. In het kader van de Stips worden de
kernfuncties informatie en advies, signalering, ontmoeting en verbinding met de wijken als activiteiten
beschouwd die dienen bij te dragen aan een maatschappelijke uitkomst. Met het samenvoegen van
het versnipperde informatie- en adviesaanbod is een financiële bezuiniging gerealiseerd. Dit
onderzoek is gericht op niet-financiële uitkomsten, daarom is ervoor gekozen dit laatste aspect buiten
beschouwing te houden.
De maatschappelijke waarde, oftewel maatschappelijke uitkomst van de kernfuncties van de Stips zijn
lastig te meten. Dit heeft te maken met allerlei contextuele, veranderende factoren die van invloed
kunnen zijn op de uitkomsten en met het gegeven dat bevindingen over de gewenste effecten
subjectief van aard zijn. Een alternatief voor kwantitatieve evaluaties vormen kwalitatieve
evaluatievormen, zoals de in dit onderzoek toegepaste Theory of Change methode (ToC). De kern van
de ToC benadering is dat wordt nagegaan wat de inhoudelijke veronderstellingen achter een
interventie zijn en dat kritisch wordt onderzocht of deze achterliggende veronderstellingen plausibel
en realistisch zijn. Uitgangspunt is dat opvattingen bij de betrokken partijen of personen kunnen
verschillen: beleidsmakers kunnen heel andere expliciete of impliciete ideeën hebben over (de werking
van) de Stips dan de medewerkers of de bewoners zelf. Op basis van deze inzichten kan er ook iets
gezegd worden over de maatschappelijke uitkomsten, de meerwaarde van de Stips.
Met de oprichting van de Stips is er geen blauwdruk gegeven hoe de vier kernfuncties in de praktijk
vormgegeven dienen te worden. Er zijn voorafgaand geen concrete beleidsdoelen geformuleerd. De
wijkgerichte aanpak is in de praktijk ontwikkeld, op basis van behoeften in een wijk, wensen van
bewoners en hoe zij hier invulling aan willen en kunnen geven. Om deze reden is ervoor gekozen om
dit onderzoek in te steken vanuit díe praktijk. Hoe heeft de wijkgerichte aanpak zich in de praktijk
ontwikkeld, welke behoeften, wensen en verwachtingen van bewoners, medewerkers en stakeholders
spelen hierbij een rol? Op basis van de resultaten van de interviews, observaties en
groepsbijeenkomsten kan er een beeld geschetst worden van de bevindingen van betrokkenen. Het
resultaat hiervan geeft inzicht in hoe de kernfuncties in de praktijk tot uitvoering worden gebracht en
welke doelen hiermee worden beoogd. Daarnaast geven de uitkomsten ook inzicht in wensen,
behoeften, verwachtingen en ambities van de diverse betrokkenen.
Op basis van deze inzichten zijn er verandertheorieën ontwikkeld. Een verandertheorie is een
beschrijving van hoe en waarom een gewenste verandering in een bepaalde context wordt verwacht.
Deze beschrijving geeft inzicht in de mogelijke effecten en de te verwachten impact van de Stips op
korte en lange termijn, op het niveau van de bewoner en de wijk of buurt. Deze effecten en impact zijn
gebaseerd op uitspraken van bewoners, medewerkers en stakeholders van Stip Dukenburg, Zuid,
Midden, Oud-West, Centrum en Nieuw-West.
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Doelen van de Stip
Gewenste verandering,
effect, impact voor
bewoner & wijk

wat

why
hoe
Context - omgevingsfactoren
Activiteiten van de Stip

Afbeelding 1: Theory of change Stips

3.1 Doelen en activiteiten van de Stips
In bijlage 1 worden alle resultaten per Stip weergegeven. Op basis van deze uitkomsten is een visueel
model ontworpen waarbij de profielen per Stip in beeld worden gebracht. Tijdens de presentatie van
dit deelonderzoek wordt zal dit model worden gepresenteerd. Hier volgt een samenvatting van de
bevindingen.
Met de interviews heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van de doelen en activiteiten van de
geselecteerde Stips (Dukenburg, Zuid, Midden, Oud-West, Centrum en Nieuw-West). Deze
inventarisatie is gebaseerd op uitspraken van medewerkers en bewoners. In totaal zijn er 50 interviews
afgenomen.
De functie informatie en advies lijkt het meest relevant voor de Stip en de wijk. Als doel wordt hierbij
benoemd: het voorkomen dat bewoners (verder) in (financiële) problemen komen. Aspecten als
kwaliteit van dienstverlening en privacy worden hierbij genoemd als relevante factoren die invloed
kunnen hebben op het resultaat van dit doel. Signaleren en doorverwijzen vormt eveneens een
belangrijke functie. Het bereiken van zoveel mogelijk bewoners, maar ook bereikbaarheid,
toegankelijkheid en laagdrempeligheid van Stip worden hierbij benoemd. Door de grote diversiteit in
wijken, bewoners en problematiek, is de Stip zoekende naar manieren waarop ze het beste kunnen
inspelen op de behoeften van al deze personen.
De functie verbinding en ontmoeting levert een verdeeld beeld op. Enerzijds wordt deze functie als
belangrijk gezien, tegelijkertijd weet men nog niet goed wat de Stip hierin kan of wil betekenen. We
zien dat deze functie in sommige Stips al meer vormgegeven wordt in vergelijking met andere Stips.
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Dit is mede afhankelijk van wensen en behoeften van bewoners. Aspecten als zelfredzaamheid van
bewoners en bijdragen aan sociale cohesie in de buurt worden hierbij benoemd. Ook blijkt hieruit dat
er geen consensus bestaat over wat men onder deze begrippen kan verstaan. De functie verbinding en
ontmoeting lijkt nog in ontwikkeling en behoeft mogelijk meer aandacht.
Met de groepsbijeenkomsten in Oud-West, Midden (voorjaar 2016) en Zuid (najaar 2017) is er getracht
in beeld te brengen welke aspecten - gebaseerd op de uitkomsten van de interviews - medewerkers,
bewoners en stakeholders van belang vinden om verder te ontwikkelen voor de betreffende Stip. Deze
groepsbijeenkomsten fungeerden als een spiegelbijeenkomst waarbij vanuit verschillende
perspectieven naar een onderwerp werd gekeken en men met elkaar hierover het gesprek is
aangegaan. Tijdens de bijeenkomst hebben de verschillende deelnemers in een gemengde
samenstelling per tafel één onderwerp toebedeeld gekregen. Zij hebben vervolgens de opdracht
gekregen om over dit onderwerp doelen of/ en ambities te formuleren, vervolgens werd er gerouleerd.
De vraag die hierbij leidend was, luidt: “Wat wil je met dit onderwerp bereiken op korte, middellange
en lange termijn?” En: “Welke acties kun je hiervoor uitvoeren of welke acties worden er al gedaan?”
De uitkomsten hiervan maken duidelijk dat deelnemers diverse ambities en acties weten te noemen
voor de betreffende Stip. Tijdens de bijeenkomsten is eveneens gebleken dat meningen of visies van
de betreffende deelnemers van elkaar afwijken. Daarom is ervoor gekozen in deze samenvatting
alleen de resultaten weer te geven waarover consensus bestaat tussen de verschillende partijen. Ten
slotte is het van belang om te benoemen dat tijdens de bijeenkomsten sommige doelen mogelijk
ambitieus zijn geformuleerd en is het de vraag of deze doelen realiseerbaar zijn en aansluiten bij de
kernfuncties van de Stips. In bijlage 2 zijn alle genoemde items te vinden. In totaal hebben 56 personen
deelgenomen aan de groepsbijeenkomsten.
Met de resultaten van de groepsbijeenkomsten is er meer verdieping gekomen in specifieke thema’s
die van belang zijn voor de maatschappelijke (meer)waarde van de Stips. Samenvattend kan er gesteld
worden dat er nog meer bewoners of doelgroepen zijn waar de Stip iets voor zou kunnen betekenen.
Bij bijna alle thema’s wordt dit benoemd. In het kader van bereikbaarheid wordt de vraag gesteld of
bewoners de weg naar de Stip weten te vinden, bij het thema zelfredzaamheid spreekt men over
signaleren van ‘zwarte gaten’ in het aanbod of in verband met kwaliteit van dienstverlening wordt er
geopperd nog meer doelgroepen op te zoeken door outreachend te werken. Tegelijkertijd wordt
inzichtelijk dat de drie Stips al veel activiteiten ondernemen, al doende ontwikkelt men een aanbod of
wordt er ingespeeld op dat wat nodig is in de wijk.
Het verdeelde beeld, voortkomend uit de interviews over de ontmoetingsfunctie van de Stip, wordt
met de opgehaalde resultaten van de groepsbijeenkomsten bevestigd. Er komt duidelijk naar voren
dat er nog geen consensus bestaat over wat deze functie inhoudt of dient op te leveren. Tijdens de
bijeenkomsten zijn veel ideeën hierover geïnventariseerd en is er gekeken naar het bestaande aanbod
en hoe de Stip hier een functie in zou kunnen vervullen.

3.2 Omgevingsfactoren Stips
De inventarisatie van de omgevingsfactoren zijn gebaseerd op literatuuronderzoek. Relevante factoren
worden beschreven die van invloed kunnen zijn op de sociale interventie van de Stips. Een uitgebreide
weergave van de omgevingsfactoren per stadsdeel in te vinden in bijlage 3.
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Stip Lindenholt: ‘t Acker, ’t Broek, Bijsterhuizen,
De Kamp, Kerkenbos, Neerbosch-West en
Westkanaaldijk.
Stip Oost: Altrade, Bottendaal, Galgenveld,
Groenewoud,
Hengstdal,
Hunnerberg,
Kwakkenberg en Ooyse Schependom.
Stip Noord: Oosterhout, Ressen en Lent.
Stip
Dukenburg:
Tolhuis,
Zwanenveld,
Meijhorst, Lankforst en Aldenhof.
Stip Zuid: Hatertse Hei, Grootstal, Hatert en
Brakkenstein.
Stip Midden: Nije veld, Hazenkamp, St. Anna,
Goffert en Heijendaal.
Stip Oud-West: Biezen en Wolfkuil.
Stip Centrum: Benedenstad en Stadscentrum.
Stip Nieuw-West:
Neerbosch-Oost.

Hees,

Heeseveld

en

Afbeelding 2: Overzicht van alle wijken (Gemeente Nijmegen, 2015)
De stadsdelen Dukenburg, Zuid, Midden, Oud-West, Centrum en Nieuw-West met de verschillende
wijken laten op demografisch en sociaal-cultureel gebied een gevarieerd beeld zien. Leefbaarheid en
sociaal klimaat verschillen per wijk. Er worden verschillende factoren genoemd die een positieve, dan
wel negatieve invloed kunnen hebben op de leefbaarheid en het sociaal klimaat van een wijk:
- vastgoedwaarde woningen, herstructurering en voorzieningen van de wijk;
- economische en maatschappelijke positie van de bewoner;
- kwetsbare bewoners, gezondheid en gezinnen met multiproblematiek;
- veiligheid, criminaliteit, woonoverlast, overlast jongeren;
- sociale cohesie, betrokkenheid, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid en
- samenleven met verschillende (etnische) groepen, instroom nieuwe bewoners.
Ook zien we dat het niveau van het woon- en leefklimaat niet per definitie van invloed hoeft te zijn op
het sociaal klimaat in een wijk. Een voorbeeld hiervan is de wijk Meijhorst, waar ‘lang zittende’
bewoners actief zijn op het gebied van buurtbetrokkenheid.
Bovengenoemde factoren geven inzicht in kansen voor de Stip. Voor de functie informatie en advies
kunnen deze factoren het volgende betekenen. In wijken waar de economische en maatschappelijke
positie van bewoners laag is, kan er meer behoefte zijn aan ondersteuning op het gebied van
informatie en advies. Ook in wijken waar meer allochtonen of ouderen wonen is dit te verwachten.
Factoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn o.a. taalvaardigheid, digitale vaardigheden, financiële
en /of sociale problematiek.
Voor de functie ontmoeting en verbinding liggen er kansen voor de Stip omtrent het bevorderen van
maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van bewoners. Het gebrek aan sociale aspecten
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zoals de saamhorigheid en de sociale (buurt-)contacten, dragen eraan bij dat bewoners voor vragen
en ontmoeting sneller zijn aangewezen op sociale voorzieningen, zoals de Stip.
Ook factoren als eenzaamheid van bewoners of problemen bij het samenwonen tussen verschillende
groeperingen kunnen aangrijpingspunten zijn voor de Stip. Deze factoren liggen meer in het verlengde
van signaleren.

3.3 Theory of change Stips
De resultaten van de doelen, activiteiten en omgevingsfactoren hebben geleid tot verandertheorieën,
een beschrijving van hoe en waarom een gewenste verandering wordt verwacht in de context van de
Stips. Op basis van deze theorieën worden condities geschetst die van invloed kunnen zijn op de
veronderstelde verwachtingen. Daarnaast worden spanningsvelden beschreven waarover gesprek
gevoerd kan worden.
Bij de beschrijving van de verandertheorieën wordt onderscheid gemaakt tussen meso- en
microniveau. Het mesoniveau geeft veronderstellingen weer op het niveau van de wijk of buurt, wat
levert de Stip op voor de wijk of buurt en welke veronderstelde gedachte zit hier achter? Het
microniveau beschrijft veronderstellingen over de betekenis die de Stip heeft voor de bewoner.
Mesoniveau


Met het faciliteren van verbinding en ontmoeting kan de sociale samenhang in de wijk
versterkt worden
Medewerkers van de Stip kennen de wijk van binnenuit, mede doordat medewerkers
woonachtig zijn in de wijk zelf. Hierdoor weten zij wat er speelt of kunnen zij eenvoudig in
contact komen met bewoners om te ervaren wat er leeft, welke behoeften er zijn. In de
verschillende wijken zijn al veel informele initiatieven. Door deze initiatieven te stimuleren en
te verbinden kan maatschappelijke participatie versterkt worden. Daarnaast kunnen
kwetsbare bewoners met draagkrachtige bewoners verbonden worden om de
samenredzaamheid in de wijk te bevorderen. Met het op gang brengen van initiatieven gericht
op ontmoeting, kan sociaal isolement verminderd worden. Initiatieven, zoals ‘soepie-doen’ en
het maatjesproject voor statushouders zijn voorbeelden hiervan.



Met signaleren kunnen (nog) onzichtbare problemen in de wijk in kaart worden gebracht en
kan met doorverwijzen hulp op gang worden gebracht
Bewoners komen veelal naar de Stip voor informatie en advies, een klein aantal bewoners
komen enkel voor een praatje (‘leun en steun contact’). De centrale plek in de buurt maakt dat
dienstverlening meer toegankelijk is voor bewoners, ook voor kwetsbare bewoners. Achter
vragen over informatie en advies kunnen andere vragen schuilen die in de loop van het contact
naar voren kunnen komen. Met doorverwijzing naar andere voorzieningen kunnen problemen
vroegtijdig worden opgepakt en kan hulp tot stand komen. Door directe communicatie (korte
lijnen) worden bewoners sneller doorverwezen of geholpen.
Met een ‘mobiele’ Stip of door outreachend te werken kunnen tevens weinig zichtbare of meer
kwetsbare doelgroepen bereikt worden.
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Microniveau


Met het bundelen van informatie en advies op buurtniveau kan de toegankelijkheid en
laagdrempeligheid voor bewoners om hulp te zoeken vereenvoudigd worden
De Stip is een eerste en laagdrempelig aanspreekpunt voor bewoners met vragen. Mogelijk is
de drempel om naar de Stip te gaan lager in vergelijking met een bezoek aan de gemeente of
hulpverleningsinstanties. De drempel voor hulp kan lager zijn omdat er een vaste groep
medewerkers werkt en dit het contact met de bewoner persoonlijker kan maken. Bewoners
kunnen zonder afspraak binnenlopen en er is geen wachttijd. In de meeste Stips wordt ook
koffie aangeboden, dit kan de sfeer van toegankelijkheid bevorderen. Een ander aspect dat
kan bijdragen aan de toegankelijkheid en laagdrempeligheid, is de anonimisering van de vraag
van de bewoner. Zo worden er geen namen of andere privacygevoelige aspecten
geregistreerd, enkel de postcode, leeftijd, het geslacht en een bondig geformuleerde vraag.
Vervolgens kan laagdrempelig en toegankelijk ook in verbinding worden gebracht met de
diversiteit van medewerkers. Hiermee wordt culturele diversiteit, maar ook leeftijd en geslacht
bedoeld. Hierdoor kan communicatie of het gevoel van herkenning vereenvoudigd worden
waardoor de medewerker sneller aansluiting kan vinden bij de behoefte van de bewoner.



De Stip kan voor medewerkers een zinvolle invulling van hun dagbesteding vormen.
De Stip er is voor en door de bewoner, daarom vervullen bewoners in de rol van medewerker
een belangrijke functie binnen de Stip. Voor bewoners die werkzaamheden uitvoeren binnen
de Stip, kan dit betekenen dat zij ervaren dat zij hun dagbesteding (weer) op een zinvolle
manier kunnen invullen. Medewerkers hebben allemaal een verschillende achtergrond, de één
is gepensioneerd, de ander deels arbeidsongeschikt, etc. Welke rol de medewerker inneemt
binnen de Stip is afhankelijk van de wensen en kwaliteiten van de persoon. Verder zijn er
binnen de Stipteams medewerkers werkzaam vanuit een participatiebaan en/of
leerwerktraject. Het werken bij de Stip kan op deze manier een re-integratiefunctie hebben.
Hiermee wordt bedoeld dat medewerkers weer kunnen meedoen in de maatschappij en met
hun opgedane ervaringen eenvoudiger weer aan een nieuwe baan komen.



Met het bieden van informatie en advies kan er worden voorkomen dat bewoners (verder)
in (financiële) problemen raken
Ontwikkelingen zoals als digitalisering van overheidsinstellingen en andere
zorgverleningsorganisaties kunnen ervoor zorgen dat het voor sommige doelgroepen moeilijk
wordt om inzicht te krijgen in hun financiën of om zelf de regie te kunnen behouden. De
continue veranderingen in de wet- en regelgeving van sociale voorzieningen, zoals de Wmo,
zorgen ervoor dat het voor sommige doelgroepen onduidelijk is op welke voorziening zij recht
hebben en dat maakt het lastig om zelf sociale voorzieningen aan te vragen. Met goede
informatieverstrekking of ondersteuning die aansluit op de taal of niveau van de bewoner,
kunnen (financiële) problemen voorkomen worden. Principes zoals het bevorderen van
zelfredzaamheid of door het netwerk van de bewoner in beeld te brengen en te versterken,
kunnen er aan bijdragen dat bewoners meer grip krijgen of de regie houden over hun situatie.
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Uit de resultaten blijkt dat verschillende factoren van invloed kunnen zijn op deze
verandertheorieën:











Vrijwilligers zijn meer laagdrempelig voor bewoners i.p.v. betaalde medewerkers
Wanneer medewerkers van de Stip een afspiegeling van de wijk vormen, zorgt dit voor meer
toegankelijkheid en laagdrempeligheid
Diversiteit in het team van medewerkers van de Stip vergroot aansluiting op de bewoner
Het aanbieden van een kopje koffie leidt tot een gevoel van meer gastvrijheid en
laagdrempeligheid om een Stip te bezoeken
Reflectie zorgt voor bevordering deskundigheid van medewerkers
Het trainen van medewerkers draagt bij aan kwaliteit van dienstverlening
Door naamsbekendheid en kennis over wat de Stip doet, kunnen meer bewoners worden
bereikt
Vrije invulling (discretionaire bevoegdheid) binnen gestelde kaders zorgt voor maatwerk bij de
bewoner
Een aparte spreekkamer draagt bij aan de privacy van de bewoner
Gesprek over verbinding en ontmoeting draagt bij aan de doorontwikkeling van deze functie

Naast deze factoren komen tevens een aantal spanningsvelden naar voren:
Eenduidigheid en kaders versus eigen invulling
In 2016 is de basisdienstverlening met betrekking tot informatie en advies van de Stip nader
omschreven, met name de reikwijdte en wanneer door te verwijzen naar andere instanties. 4
Binnen deze gestelde kaders en reikwijdte van de Stip is er ruimte voor eigen invulling en inkleuring
door de vrijwilligers, hierna te noemen discretionaire bevoegdheid. Onder discretionaire bevoegdheid
wordt verstaan de mate van vrijheid die een hulpverlener heeft om op basis van kennis, vaardigheden
en eigen inzicht te kunnen handelen (Freidson, 2001). Deze discretionaire bevoegdheid is van belang
om maatwerk te kunnen bieden en vraaggericht te kunnen werken in de Stip. Dit vereist kennis en
deskundigheid bij de medewerkers. Medewerkers moeten de inschatting kunnen maken hoe te
handelen in verschillende situaties en hoe op een goede manier vorm te geven aan deze discretionaire
bevoegdheid. Dit is niet eenvoudig om te doen. Om een zorgvuldige handelswijze vorm te geven kan
standaardisering in de vorm van richtlijnen helpend zijn. Echter, een gevolg hiervan kan zijn dat
vrijwilligers hierdoor gefrustreerd raken en het als een beperking van de keuzevrijheid ervaren en ze
zelfs mogelijk hierdoor afhaken.
Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat op bepaalde gebieden meer eenduidigheid
gewenst is. Dit geldt specifiek voor het omgaan met privacy van de bewoner. Ook is helder dat het
borgen van de inzichten en afspraken over de reikwijdte van de Stip en hoe om te gaan met de
discretionaire bevoegdheid, tijd nodig is. Tegelijkertijd blijkt ook dat hier wel al veel aandacht voor is;
dagelijkse vinden nabesprekingen plaats voor reflectie, er worden trainingen aangeboden om

4

Inmiddels is een basisdienstverlening voor informatie en advies omschreven, met name de reikwijdte en
wanneer door te verwijzen naar andere instanties, om meer duidelijkheid te geven aan vrijwilligers.

17

medewerkers meer deskundig te maken, en medewerkers kunnen bij de werkbegeleider hulp vragen
om vragen en situaties goed in te kunnen schatten.
Beleidsdoelen en verwachtingen partners versus ‘voor en door bewoners’
Een hoge mate van verantwoordelijkheid voor vrijwilligers kan tegelijkertijd resulteren in minder
beleidsmatige sturing. Deze vorm van zelfbestuur wordt ook wel ‘eigenaarschap’ genoemd vanwege
de grote beslissingsbevoegdheid die vrijwilligers hebben (Huygen, 2014). Uit de resultaten van de
interviews en groepsbijeenkomsten komt naar voren dat het motto van de Stip ‘voor en door
bewoners’ is. Dit roept de vraag op in hoeverre overige maatschappelijke partners (inclusief gemeente)
nog invloed kunnen uitoefenen op beleidsdoelen.
Er is genoemd dat de Stip vooral de functie informatie en advies heeft vormgegeven. De functie
verbinding en ontmoeting is tot nu toe minder ontwikkeld en is bovendien in een later stadium
toegevoegd aan de speerpunten van de Stip. Wanneer het uitgangspunt ‘voor en door bewoners’
leidend is, kunnen we de vraag stellen: “Hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze functie op een
gewenste manier wordt vormgegeven in de praktijk en in hoeverre hebben medewerkers hierin een
volledige keuzevrijheid?“
Wachttijden versus adequate en snelle doorverwijzing
Als laatste spanningsveld komen de wachttijden van hulp naar voren. De Stip heeft de ambitie een
eerste aanspreekpunt te zijn en dient zo nodig door te kunnen verwijzen naar andere voorzieningen
zodat problemen vroegtijdig kunnen worden aangepakt. Korte lijnen en snelle doorwijzing kunnen niet
worden waargemaakt wanneer er (lange) wachttijden zijn voor hulp, bijvoorbeeld bij het sociaal
wijkteam.

3.4 Reflectie en vervolg
In een tijdsbestek van een jaar is er veel informatie opgehaald over de beelden en verwachtingen die
verschillende partijen hebben van de Stip. In totaal zijn zes van de negen Stips onderzocht. Er hebben
50 interviews en drie groepsbijeenkomsten op buurtniveau plaatsgevonden. Hierdoor kan er gesteld
worden dat er een redelijk representatief beeld kan worden geschetst van de Stips in Nijmegen.
Er is door de klankbordgroep een kritische kanttekening gemaakt, dat dusver alleen bewoners
geïnterviewd zijn die gebruik maken van de voorzieningen van de Stip. Er is geen zicht op
verwachtingen of behoeften van bewoners die de Stip (nog) niet bezoeken. Tegelijkertijd is de vraag
of de bevindingen van bewoners die de Stip (nog) niet bezoeken voor de huidige onderzoeksvraag
relevant is. Immers, de insteek die voor dit onderzoek is gekozen is de wijze waarop de wijkgerichte
aanpak van de Stips zich in de praktijk heeft ontwikkeld. Met de ambitie van de Stip om meer of ook
andere doelgroepen aan te trekken, zijn bevindingen van de nog niet zichtbare bewoners zeker
relevant. Hier zou nader onderzoek zich voor kunnen lenen.
Als vervolg op dit eerste deel van het onderzoek naar de maatschappelijke (meer)waarde van de Stips
staat in het tweede deel de uitvoeringstheorie centraal. Hierbij wordt de theory of change
geëvalueerd. De evaluatie richt zich hierbij op de vraag of de inhoud van de interventie heeft geleid
tot de veronderstelde resultaten, en welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen. Is het
veronderstelde idee van de werking van de interventie juist gebleken? Oftewel, is de Stip een
meerwaarde voor de bewoner en de wijk?
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Bijlage 1 Bewoners en medewerkers over doelen en werkwijze van de Stips
Op basis van de interviews met bewoners en medewerkers en de participerende observaties bij Stip
Dukenburg, Hatert, Midden, Oud-West, Centrum en Nieuw-West worden hier de resultaten per Stip
weergegeven. In totaal zijn er 50 interviews afgenomen met bewoners en medewerkers.
Bij Stip Dukenburg en Zuid wordt in de beschrijving van de resultaten geen onderscheid gemaakt in
categorieën van respondenten (bewoner of medewerker). Hiervoor is gekozen om de anonimiteit van
de respondenten te kunnen borgen. In enkele gevallen wordt er gedifferentieerd tussen bewoner en
medewerker.
Bij Stip Midden, Oud-West, Centrum en Nieuw-West zijn meer interviews afgenomen waardoor het
mogelijk is om een onderscheid te maken tussen bewoner en medewerker van de Stip. In enkele
gevallen wordt in de categorie medewerker gedifferentieerd tussen vrijwilliger, werkbegeleider of
coördinator.

Stip Dukenburg

Welke doelen worden er beoogd volgens medewerkers en bewoners van Stip Dukenburg?
Op welke wijze dienen deze doelen te worden bereikt?

Informatie en advies
Alle respondenten noemen informatie en advies aan bewoners als belangrijkste doel van de Stip. Het
merendeel van de vragen die binnenkomen bij de zijn dan ook vragen over informatie en advies. Vanuit
de geschiedenis van het spreekuur van Het Inter-lokaal zijn er verschillende bewoners die al jarenlang
op de hoogte zijn van de mogelijkheid voor informatie en advies bij het spreekuur en later bij de Stip.
Vanuit de wijk is dit ook een veelvoorkomende vraag. Aanleiding voor informatie en advies is
bijvoorbeeld het invullen van een formulier, vragen over brieven en inkomen en overige vragen
rondom zorg en welzijn.
Zodra een bewoner binnenkomt met een vraag, is het gebruikelijk dat zich melden bij de
gastvrouw/heer. Zij noteren de leeftijd, postcode, geslacht en kort de vraag van de bewoner. De
bewoner wordt naar de open ruimte verwezen waar ze plaats mogen nemen. De gastvrouw of –heer
loopt vervolgens naar de medewerkers toe en geeft door dat een bewoner zich gemeld heeft met een
vraag. Bewoners worden geholpen door medewerkers die op dat moment tijd hebben, er wordt geen
koppeling gemaakt op basis van de soort vraag. Er bestaat de mogelijkheid tot het huren van een
spreekkamer in het wijkcentrum. Uit de participerende observatie komt naar voren dat hier in de
praktijk weinig gebruik van wordt gemaakt. Bewoners worden regelmatig niet geïnformeerd over de
mogelijkheid van een spreekkamer. Elke eerste vrijdag van de maand zijn er twee rechtenstudenten
aanwezig voor juridische hulp aan vrouwen. Zij maken gebruik van de spreekkamer.
Soms vragen bewoners naar specifieke medewerkers, de gastvrouw/heer kijkt welke medewerker
beschikbaar is. In de praktijk betekent dit dat de bewoner niet altijd terecht kan bij de medewerker
waar de voorkeur naar uit gaat.
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De functie van Stip in de wijk Dukenburg is wat betreft informatie en advies belangrijk. Door de lange
geschiedenis van de dienst in de wijk zijn er veel bewoners die hier gebruik van maken en maakt ook
dat dit één van de drukkere bezochte Stips is. Het is te voorspellen dat de Stip hiermee voorkomt dat
bewoners in diepere financiële problemen terecht komen.
“Als er geen Stip was zouden bewoners verder in armoede raken en minder hun weg vinden in de wijk”
Verbinding en ontmoeting
Het tweede doel van de Stip is verbinding en ontmoeting in de wijk. Dit is alleen genoemd door
medewerkers, niet door bewoners. Tevens noemen enkele respondenten dat er momenteel
ontwikkeling is op het gebied van wijkgericht werken. Onderdeel van het wijkgericht werken is om de
sociale cohesie tussen de bewoners in de gemeenschap, de wijk(en), te versterken. Dit wordt beoogd
met verbinding en ontmoeting in de wijk tussen bewoners, maar dit is nog in ontwikkeling. Daarnaast
wordt er genoemd dat verschillende initiatieven en projecten in de wijk met elkaar te verbonden
worden zodat er meer samenwerking en effectiviteit ontstaat. Door bijvoorbeeld een goede sociale
kaart zouden bewoners meer gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden in de wijk. Er wordt al
veel samengewerkt met opbouwwerkers en het sociaal wijkteam.
Verbinding en ontmoeting in de wijk is een doel dat nog in ontwikkeling is. Er is een plan voor de
ontwikkeling hiervan. Vanuit de interviews en participerende observatie werd duidelijk dat er met
samenwerking van een opbouwwerker uit het sociaal wijkteam plannen zijn om een dienstenpoel op
te zetten. Dit is te vergelijken met een plek waar vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden rondom
de uitwisseling van diensten (zoals een lamp ophangen, boodschappen doen, gezelschap, samen
wandelen, etc.). Een ander idee is om de opbouwwerker eens per week te laten aansluiten bij het
spreekuur om de medewerkers te informeren over de activiteiten in de wijk van die week.
Medewerkers kunnen dit op hun beurt meenemen in het contact met bewoners, om zo beter aan te
kunnen sluiten bij hun behoeften. Er is veel diversiteit in het medewerkers team van Stip Dukenburg.
Etnische diversiteit, leeftijdsdiversiteit en ook bijvoorbeeld diversiteit medewerkers met een fysieke
beperking. Hier mee sluit het team goed aan op grote diversiteit in de wijk. Er wordt rekening
gehouden met de samenstelling van het team zodat er veel diversiteit is. Zo is er nu een
ervaringsdeskundige van het zelfregiecentrum bijgekomen en een vrijwilliger die slechtziend is. De
slechtziende vrijwilliger wilde graag vrijwilligerswerk doen en dacht dat ze dit niet zou kunnen. De
coördinator bekijkt met haar wat ze wel kan doen.
Zoals eerder genoemd wordt er gewerkt aan het verbinden van initiatieven die er al in de wijk zijn. Er
gebeurt veel in Dukenburg maar het is niet altijd voor alle betrokkenen duidelijk wát er allemaal
gebeurd aan sociale initiatieven. Medewerkers noemen dat er voor verbinding en ontmoeting tussen
bewoners in de wijk nieuwe medewerkers geworven zouden moeten worden. Huidige medewerkers
hebben hier zelf geen tijd voor. Het is de taak van de coördinator om ontmoeten en verbinden verder
vorm te geven. De meeste medewerkers worden ingezet op informatie en advies, aansluitend bij hun
belangstelling. Er is genoemd dat wanneer de functie informatie en advies inhoudelijk goed loopt en
kloppend is, dat er dan wordt ingezet op verbinding en ontmoeting.
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Signaleren en doorverwijzen
Het merendeel van de respondenten benoemt dat signaleren en doorverwijzen een doel is van de Stip.
Dit betreft zowel op individueel- als individu-overstijgend niveau. Signalen op individueel niveau
betreft signalen die zich tijdens de gesprekken met bewoners manifesteren, zoals situaties waarin
meerdere problemen zich voordoen. In het geval van meerdere problemen kijkt de medewerker welke
signalen hij zelf kan oppakken of dat een instantie naar het geheel dient te kijken en verwijst vervolgens
door naar een passende instantie, zoals het sociaal wijkteam. Op individu-overstijgend niveau gaat het
om signalen die meerdere bewoners treft, zoals eenzaamheid of schuldenproblematiek. Daarnaast
worden de volgende signalen uit de wijk genoemd: psychiatrische patiënten die een isolement
verkeren, problemen die statushouders ondervinden, kinderen met problemen op school en bewoners
die moeite ondervinden met digitalisering. Deze signalen worden onder andere door medewerkers
tijdens de gesprekken opgevangen. Op basis van deze signalen kunnen wijkgerichte activiteiten
georganiseerd kunnen worden, dit is nog in ontwikkeling is.
‘’Stip moet als voordeur dienen”
Vanuit een voorbeeld van de participerende observaties bleek dat er weinig wordt gedaan aan
signaleren. Een bewoner die voor een enkelvoudige vraag kwam, maar in het gesprek aangaf
mantelzorger te zijn. Ze oogde vermoeid, maar met dit signaal werd niets gedaan, enkel de vraag waar
ze mee binnen kwam werd behandeld. Ook blijkt uit de participerende observatie dat medewerkers
zelf de inschatting maken of een vraag enkelvoudig of meervoudig is. Zij verzorgen zelf, zoveel
mogelijk, de doorverwijzing van de bewoner naar een andere organisatie. Alle doorverwijzingen
worden in de nabespreking besproken.
Er wordt aangegeven dat een bewoner nooit zomaar weggestuurd wordt. Als het geen Stip vraag is,
wordt er altijd doorverwezen naar bijvoorbeeld het sociale wijkteam. Een voorbeeld van een initiatief
naar aanleiding van een signaal is soep uitdelen in de wijk tegen eenzaamheid,
informatiebijeenkomsten op scholen over sociale voorzieningen, maatjesproject voor statushouders
in de wijk of ‘het zwerfboeken project’ voor kinderen uit de wijk.
Toegankelijkheid en laagdrempeligheid
De begrippen toegankelijkheid en laagdrempeligheid worden in de interviews genoemd als doel van
de Stip. In principe gaat het hier meer om een uitgangspunt, dat ervoor moet zorgen dat iedereen
welkom is bij de Stip. Er is genoemd dat de sfeer in vergelijking met het vorige gebouw (boerderij
Meijhorst) meer formeel is.
“Maar je meldt je bij een ontvangstplek, dat was van oudsher natuurlijk ook niet het idee. Maar het
werkt goed hoor verder”
Sinds kort wordt er bijvoorbeeld wel koffie geschonken. Dit wordt erg positief ontvangen door
bewoners. Verder is er veel levendigheid en activiteit in het gebouw waardoor er ook aanloop is van
bewoners. De medewerkers maken het ook laagdrempelig, zij creëren een verpersoonlijking van de
Stip.
“Je ziet een soort verpersoonlijking van de Stip, mooi om te zien”
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“Je kunt altijd langskomen. Als je vandaag verhinderd bent, kan je morgen komen”
In de praktijk wordt de toegankelijkheid nagestreefd door de locatie van de Stip. Deze is gehuisvest in
het wijkcentrum in Dukenburg. Het wijkcentrum is goed toegankelijk met de auto, fiets, de bus en te
voet. Het gebouw is ook goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Wat de openingstijden betreft,
namelijk van maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 12:00 uur, is niet iedereen tevreden. Een paar
respondenten noemen deze openingstijden te beperkt en zou graag zien dat de Stip ook ’s middags
geopend is.
Uit de participerende observatie komt naar voren dat er verwarring lijkt te bestaan over de precieze
locatie van de Stip in het wijkcentrum. Zo hangt er bijvoorbeeld geen bord van de Stip buiten waardoor
de entree niet duidelijk is. Er is aangegeven dat er nog genoeg gedaan kan worden aan de bekendheid
van de Stip in de wijk. Een reden kunnen de verschillende verhuizingen van de Stip zijn en het feit dat
er niet vanaf het begin af aan een ontvangstplek is geweest waar de Stip aan te herkennen is. Al is er
een lange geschiedenis van het spreekuur van het Inter-lokaal en wordt dit door veel bewoners
gekoppeld aan de Stip, er zijn volgens de coördinator bewoners die nog niet op hoogte zijn van het
bestaan van de Stip of de mogelijkheden die zij bieden. Meer samenwerking met initiatieven en een
betere aanduiding van de locatie met vlaggen/ borden/ banners en meer communicatie in de wijk zou
dit in toekomst moeten verbeteren.
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Stip Zuid

Welke doelen worden er beoogd volgens medewerkers en bewoners van Stip Zuid?
Op welke wijze dienen deze doelen te worden bereikt?

Informatie en advies
Het bieden van informatie en advies aan de bewoners die de Stip bezoeken, is volgens medewerkers
het belangrijkste doel. Dit wordt door alle respondenten benoemd. Informatie en advies helpt niet
alleen de zelfredzaamheid te versterken, maar wijst bewoners ook op de mogelijkheid om aan de slag
te gaan. De Stip biedt voornamelijk kortdurende en praktische dienstverlening. In de interviews wordt
door medewerkers genoemd dat zij informatie en advies bieden over onder andere vragen rondom
financiën, BSR, huisvesting, scheidingen en aanvraag voor bijzondere bijstand. Met het bieden van
informatie en advies wordt er gewerkt aan concrete dienstverlening waardoor men wordt
aangesproken op zelfredzaamheid. De Stip verwijst door naar computercursussen aan bewoners die
daar geen verstand van hebben en waar wel een behoefte ligt. Hier worden bewoners over
geïnformeerd. Door het geven van informatie en advies wordt er toegewerkt naar zelfstandigheid en
wordt er zelfvertrouwen gekweekt bij bewoners. Bewoners kunnen praktische zaken zelfstandig
oplossen, maar er lijkt een gebrek te zijn aan zelfvertrouwen. Door stap voor stap door te nemen wat
een bewoner moet doen, wordt het inzichtelijk gemaakt zodat de bewoner het in vervolg zelf kan.
Bewoners geven zelf aan dat zij voornamelijk met vragen komen over huisvesting, financiën, aanvraag
bijzondere bijstand, het uitleggen van de inhoud van brieven en het opstellen van bezwaarschriften.
De medewerkers maken bewoners wegwijs richting de juiste organisatie, informatie of helpen waar
mogelijk.
‘’We hopen dan dat bewoners geholpen zijn met wat we doen waardoor ze het in het vervolg zelf
kunnen, en dat ze mogelijk ook anderen er mee kunnen helpen. En doordat wij bewoners helpen
ontstaat er wat lucht bij ze waardoor ze zelf ook weer meer toekomen aan dat kopje koffie elders in
de wijk, of het helpen van iemand anders’’
Informatie en advies wordt geboden zodra bewoners binnenkomen met een vraag, bijvoorbeeld door
middel van een formulier dat zij niet begrijpen. In de spreekkamer wordt dit dan begrijpelijk gemaakt
door uit te leggen wat er precies staat en welke stappen de bewoner kan nemen. Dit is gebleken uit de
participerende observatie. Daaruit blijkt ook dat medewerkers het bevorderen van de zelfredzaamheid
van bewoners beogen, omdat zij anders telkens terug blijven komen. Een streven is dat bewoners
uiteindelijk zelf of samen met hun omgeving, hun praktische zaken kunnen oplossen. Medewerkers
willen bewoners zoveel mogelijk zelf laten doen zodat ze daadwerkelijk iets leren of aangeleerd krijgen.
Daardoor vergroot de zelfredzaamheid volgens drie respondenten. Hierbij speelt kennisoverdracht
een rol, zodat bewoners weten waar ze naar toe kunnen met vragen, en waar ze recht op hebben. Nu
zijn de meningen over duurzaamheid wel verdeeld, niet iedereen is het er mee eens. Als voorbeeld
wordt tijdgebrek genoemd. Het zelf doen gaat veel sneller dan het de bewoner laten doen. Een verschil
in visie onder de medewerkers heeft hier ook invloed op. Waar de één goed is in het behandelen van
een formulier, vindt de ander het belangrijk om naar het grotere geheel te kijken en op zoek gaat naar
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de vraag achter de vraag. Als een bewoner onzeker is dan wordt er kennis overgedragen zodat de
bewoner zelfstandig zaken op kan lossen, blijkt uit de interviews met medewerkers.
‘’We geven bewoners veel informatie en advies bij hun vragen. Ook vragen we wat iemand zelf kan
en dat laten we dan ook door de bewoner zelf doen’’
‘‘Nu zijn de meningen over duurzaamheid wel verdeeld hoor, niet iedereen is het er mee eens. Je bent
sneller klaar als je het formulier zelf invult, waardoor je meer bewoners kunt helpen. Alleen denk ik
dat je bewoners verder helpt als je ze leert hoe ze het zelf kunnen doen, en daar is niet altijd genoeg
tijd voor’’
Uit interviews is gebleken dat medewerkers bewoners ook betrekken als zij de Nederlandse taal niet
goed beheersen. Het formulier wordt dan samen ingevuld terwijl de inhoud wordt besproken.
Hierdoor wordt men er toch bij betrokken, ondanks dat iemand de taal (nog) niet machtig is. Een
medewerker geeft aan dat medewerkers van de Stip betere toegang hebben tot het verkrijgen van
juiste informatie van bijvoorbeeld de gemeente. Informatie is voor Stipmedewerkers toegankelijker en
hierdoor kunnen bewoners sneller op weg geholpen worden.
Verbinding en ontmoeting
De Stip staat voor verbinding en ontmoeting binnen de wijk, dit is door ongeveer één derde van de
respondenten genoemd in de interviews. Twee respondenten benoemen tevens dat bewoners, naast
individuele vragen, ook naar de Stip komen omdat ze iets willen betekenen voor de wijk, of omdat ze
een idee hebben en daarin met de medewerkers van de Stip op willen trekken. Een bewoner geeft aan
dat zij juist wil dat de Stip zich meer richt op ontmoeting en verbinding, omdat zij het gevoel heeft dat
dit vroeger veel meer werd gedaan.
‘’Het sociale leven mag wel meer betrokken worden. Vroeger werd er altijd een straatfeest gegeven
met een springkussen en dat zou nu ook wel weer heel leuk zijn. Zo komen bewoners die alleen maar
binnen zitten ook eens buiten’’
Uit de interviews is gebleken dat de medewerkers van de Stip hun gezicht veel laten zien en een vaste
partner zijn bij initiatieven in de wijk. Hierdoor weten bewoners van het bestaan van de Stip af en
waardoor ze de Stip dan weten te vinden. Dit leidt tot een betere bekendheid van de Stip bij
buurtbewoners, aldus de respondenten.
‘’We moeten ons meer richten op ontmoeting binnen de buurt. Daardoor kom je ook achter de
vragen van bewoners en welke problematiek er speelt. Tijdens buurtfeesten praten bewoners
makkelijker met elkaar en kunnen zij ook over hun problemen praten. Ik denk dat bewoners veel
problemen al kunnen oplossen door middel van contacten aangaan in de buurt’’
Vanuit de participerende observatie blijkt dat er een Stip ideeëngroep is, waarbij het de bedoeling is
om vanuit de ontmoeting en verbinding in de wijk aan de slag te gaan met bepaalde thema’s. De
wensen en behoeften vanuit de wijk vormen de input voor deze groep. Vanuit de interviews met
medewerkers kwam naar voren dat er nu te eenzijdig gewerkt wordt aan informatie en advies in de
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spreekuren. Als reden hiervoor is genoemd dat er geen ruimte in de spreekkamer is om een koffietafel
neer te zetten, zodat bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Eén respondent benoemt dat er meer
ruimte moet komen voor ontmoeting en verbinding, zodat je een beter beeld krijgt van de thema’s die
spelen in de wijk. De Stip biedt bewoners de mogelijkheid om samen iets te organiseren, bleek uit de
participerende observatie. Dit kunnen activiteiten zijn, maar ook andere soorten bijeenkomsten. Op
dit moment is het wijkcentrum daar erg actief in. Bewoners voelen zich bij de Stip betrokken doordat
ze zich welkom voelen en ze met hun vraag geholpen worden.
Toegankelijkheid en laagdrempeligheid
De Stip staat voor toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening, dit is door alle respondenten
benoemd. In de praktijk blijkt het doel om laagdrempeligheid uit te stralen en toegankelijk te zijn,
behaald. Uit alle interviews is gebleken dat de Stip een plek is waar men naar binnen kan lopen zonder
afspraak en dat dit de Stip zeer laagdrempelig maakt. De Stip is één plek in de wijk waar men naartoe
kan komen met hun vragen. Het merendeel van de respondenten benoemt dat de medewerkers een
afspiegeling van de wijk zijn. Dit betekent dat zij verschillende culturele achtergronden hebben en
verschillende talen spreken. Dit zorgt voor de toegankelijkheid van de Stip, aangezien bewoners die de
Nederlandse taal niet beheersen ook binnen kunnen lopen met hun vragen. Het bieden van een kopje
koffie, een luisterend oor en een vriendelijk gezicht zijn hierbij de uitgangspunten van de Stip. Dit werd
door vrijwel alle respondenten benoemd.
‘’De Stip is laagdrempelig. Bewoners kunnen gewoon naar binnen komen lopen met hun vragen.
Iedereen kan komen en wordt goed geholpen. Doordat de Stip centraal gelegen is in de wijk, is het
goed bereikbaar voor iedereen’’
Een meerderheid van de ondervraagde bewoners zegt dat zij niet zouden weten waar zij anders met
hun vragen naartoe zouden moeten als er geen Stip was en dat het juist fijn was dat zij bij de Stip van
maandag tot en met donderdag van 11.00 uur tot 15.00 uur naar binnen kunnen lopen. Overige
respondenten geven aan dat er zonder Stip een grotere druk zal ontstaan bij andere instanties, zoals
de gemeente, Het Inter-lokaal en het sociaal wijkteam.
Laagdrempeligheid en toegankelijkheid van de Stip wordt bereikt doordat de Stip bereikbaar is voor
iedereen uit de wijk. De Stip ligt op een centraal punt en werkt vanuit de wijk, voor de wijk. Men kan
met alle vragen binnen komen lopen, zonder afspraak. Dit verhoogt de toegankelijkheid, is door vrijwel
alle respondenten benoemd, omdat men op een moment dat hen uitkomt, langs kan komen. Bewoners
krijgen bij binnenkomst een kop koffie aangeboden. Dit kopje wordt door de respondenten als
waardevol beschouwd doordat het bewoners een welkom gevoel geeft.
‘’In het verleden heb ik wel eens contact gehad met de gemeente en daar kon ik weinig mee. Dan
belde ik en was degene die ik nodig had er niet en zou ik terug gebeld worden. Dat gebeurde dan
vaak niet, of gewoon te laat. Bij de Stip hoef ik niet te bellen maar kan ik gewoon binnenlopen, zonder
wachtlijst of zo. Ik denk dat je hier zo binnen kan stappen en dat maakt het heel toegankelijk’’.
Uit interviews is tevens gebleken dat medewerkers veel waarde hechten aan de privacy van bewoners.
Dit blijkt uit het feit dat bewoners zich bij de ontvangstplek in de wachtkamer melden en de
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gastvrouw/gastheer hun postcode, kort de vraag en sekse noteert. Vanuit privacyoverweging wordt er
niet doorgevraagd naar de inhoud van de vraag. Dit wordt pas in de spreekkamer gedaan door een
medewerker. Tot januari 2016 was de Stip gehuisvest in het wijkcentrum Hatert. Hier zat iedereen in
één gemeenschappelijke ruimte. Vanuit de participerende observatie is gebleken dat het gebrek aan
privacy is de voornaamste reden geweest om het Hart van Hatert te betrekken, waar spreekkamers
zijn.
‘’Tot een aantal maanden geleden zaten we in het wijkcentrum. Daar zaten we in één grote ruimte
en dat was niet prettig. Bewoners moesten hun verhaal doen terwijl er om hen heen werd
getelefoneerd, overlegd en waar andere bewoners geholpen werden’’.
Bewoners beamen het gevoel van vertrouwelijkheid doordat hun situatie in de spreekkamer niet wordt
besproken waar anderen bij zijn. Op die manier voelen de bewoners dat het vertrouwelijk is. Een
respondent benoemt dat het belang van luisteren groot is, meer nog dan direct vragen op te willen
lossen. Als men zich serieus genomen voelt en ervaart dat de tijd wordt genomen om naar het verhaal
te luisteren, komt er vaak meer op tafel dan bijvoorbeeld alleen een formulier. Uit interviews met
bewoners en medewerkers blijkt dat persoonlijke aandacht en vertrouwelijkheid maakt dat bewoners
terugkomen naar de Stip.
Signaleren en doorverwijzen
Uit de interviews met medewerkers is gebleken dat zij een signalerende en doorverwijzende functie
hebben, dit is benoemd door alle zes respondenten. Door middel van doorvragen proberen
medewerkers er achter te komen of er nog meer zaken spelen dan met de vraag waarmee zij naar de
Stip kwamen.
Vanuit de participerende observatie bleek dat medewerkers hier een inschatting in maken en
vervolgens actie uitzetten indien gewenst. Mochten er ineens veel signalen van bijvoorbeeld
relatieproblemen komen, dan kan de Stip haar dienstverlening hierop aanpassen.
‘’Er zijn steeds meer scheidingen en dat brengt zoveel problemen met zich mee. Niet alleen voor de
volwassenen zelf, maar ook zeker voor de kinderen. Bij een scheiding komen ontzettend veel
praktische zaken kijken en het kind wordt dan vaak achtergesteld. Daardoor ontwikkelt het kind
zelf problemen, doordat hij/zij ineens niet meer goed kan meedoen op school. Het is belangrijk om
dit te signaleren en een goede doorverwijzing te doen’’
Vanuit de interviews met medewerkers komt geregeld naar voren dat het doen van een juiste
doorverwijzing van belang is. De medewerkers hebben kennis van de sociale kaart nodig en kunnen
bewoners op deze manier, bij complexe problematiek, direct doorverwijzen naar de juiste
hulpverlenende instanties. Hierdoor blijven problemen niet liggen, waardoor ze groter worden, maar
kan er meteen actie ondernomen worden. Het spanningsveld hierbij is echter dat de wachttijd voor
een intakegesprek door het sociale wijkteam Nijmegen-Zuid drie maanden bedraagt, waardoor het de
vraag is in hoeverre zaken niet opstapelen.
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Een aantal Stipmedewerkers geeft aan dat zij onderdeel zijn van de ogen en oren van de wijk, net als
andere (hulp- en dienstverlenende) organisaties. Zodra er bepaalde thema’s worden gesignaleerd
binnen de wijk, wordt er samenwerking gezocht met andere partners. Andere organisaties hebben
bijvoorbeeld al het één en ander lopen aan praatgroepen, wandelgroepen en kookactiviteiten.
Hierdoor hoeft de Stip dat niet opnieuw op te starten, maar kunnen bewoners daar op geattendeerd
worden. Signalen vanuit de wijk worden door de Stip verder ontwikkeld en vorm gegeven.
Medewerkers noemen dat de coördinator verantwoordelijk is om actie uit te zetten op signalen. Het
uitgangspunt is om zaken op te lossen als daar de mogelijkheid voor is in het spreekuur. Als dat niet
kan, bijvoorbeeld doordat de vraag te complex is of het een vraag rondom zorg en welzijn betreft, dan
wordt de bewoner doorverwezen naar de betreffende organisatie. Dit is door alle geïnterviewde
medewerkers benoemd. Denk hierbij aan Het Inter-lokaal, de formulierenbrigade, het sociale
wijkteam, Bureau schuldhulpverlening en de sociaal raadslieden. Uit de participerende observatie is
gebleken dat in het kantoor van de Stip formulieren klaar liggen voor doorverwijzing naar deze
organisaties. De lijnen zijn hierdoor kort waardoor bewoners sneller op de juiste plek terecht komen,
blijkt uit de interviews.
‘’Bewoners mogen verwachten dat ze naar alle redelijkheid worden geholpen met het oplossen van
hun vragen, en dat ze anders goed doorverwezen worden. De richtlijn is zo’n 20 minuten per persoon.
Wat meteen opgelost kan worden doen wij en anders verwijzen we door. Dat houdt in dat ze er zelf
een goed vervolg aan geven en het zelf afhandelen, en degene anders doorverwijst’’.
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Stip Midden

Welke doelen worden er beoogd volgens medewerkers en bewoners van Stip Midden?
Op welke wijze dienen deze doelen te worden bereikt?
Informatie en advies, signaleren en doorverwijzen

Medewerkers geven aan middels verschillende activiteiten te willen voorkomen dat bewoners, die de
Stip bezoeken, verder in de problemen komen. Bijvoorbeeld door kleine problemen aan te pakken en
zo escalatie te voorkomen. Zo wordt er door respondenten genoemd dat problemen worden
gesignaleerd.
Medewerkers geven aan dat de Stip voornamelijk materiële dienstverlening biedt. Zoals bij
beginnende inkomensproblemen, gemeentelijke voorzieningen en hulp bij online zaken. Daarnaast
geven meerdere medewerkers aan dat de Stip doorverwijst indien nodig, zoals bij arbeidskwesties en
complexe situaties. Er wordt doorverwezen naar het sociaal wijkteam, 3M Advocaten, sociale
raadslieden en het Maatschappelijk Werk. Aangegeven wordt dat de Stip een eerste aanspreekpunt is
met de mogelijkheid doorverwezen te kunnen worden naar andere voorzieningen is. Stip biedt hulp
bij formulieren invullen, brieven lezen, regelgeving en licht toe waar bewoners terecht kunnen voor
voorzieningen. Een respondent geeft aan dat kleine problemen bij de Stip worden opgepakt. Dit
hebben wij ook veelvuldig gezien tijdens onze observaties. Bewoners worden snel en efficiënt
geholpen. De Stip voorkomt hiermee dat men ‘van het kastje naar de muur wordt gestuurd’.
Stipmedewerkers moeten soms ter plekke improviseren, omdat iedere situatie anders is. De Stip kan
daar gemakkelijk op anticiperen doordat er een grote mate van diversiteit heerst binnen het team;
iedereen brengt zijn eigen expertise met zich mee. Gesignaleerde problemen worden besproken met
de werkbegeleider. De Stip doet ook aan publieksvoorlichting en fungeert als vangnet voor de
bewoners.
Ook door het bijscholen van Stip-medewerkers wordt bijgedragen aan het zo goed mogelijk helpen
van bewoners. Medewerkers geven herhaaldelijk aan scholing belangrijk te vinden en hier zelf ook
gebruik van te maken. Ook geven zij aan te leren van elkaar en advies te vragen aan elkaar. Aangegeven
wordt dat trainingen zorgen voor kwaliteit. Medewerkers geven aan dat training heel erg belangrijk is
en de Stip de mogelijkheid biedt tot bijscholing en informatiebijeenkomsten over inkomen. Eens per
drie weken is er een vergadering. Aangegeven wordt dat het belangrijk is om, naast leren in de praktijk
en lezen van informatie, kennis op te doen door bijscholing. Het Inter-lokaal draagt zorg voor de
opleidingen van de medewerkers in samenwerking met samenwerkingspartners/
vrijwilligersacademie. Ook wordt aangegeven dat het ´learning on the job´ is. Medewerkers geven aan
dat dit niet alleen geldt voor het inhoudelijk stuk, maar ook in de bejegening en de gespreksvoering
bijvoorbeeld.
Bij de Stip is er een divers team van medewerkers met verschillende achtergronden, die verschillende
begeleiding nodig hebben. Medewerkers geven aan dat de ene medewerker zelfstandiger is dan de
ander. Dit hebben wij ook gezien tijdens onze observaties, er was een taakverdeling zichtbaar tussen
medewerkers. Zij hebben bijvoorbeeld verschillende expertise en spreken verschillende talen. Aan het
eind van iedere dag is er een nabespreking waarbij wordt geëvalueerd en wordt geleerd van elkaar.
Hiermee werkt de Stip aan deskundigheidsbevordering. Intervisie is ook een instrument om
deskundigheid te bevorderen. Medewerkers kunnen meedenken over ingebrachte casussen en daar
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kunnen vragen over worden gesteld. Aangegeven wordt dat het belangrijk is goed te reflecteren en te
luisteren naar anderen. Tijdens de nabespreking helpt de werkbegeleider de medewerker situaties
beter aan te pakken. Medewerkers geven meerdere malen aan dat zij de werkbegeleider aanspreken
wanneer zij begeleiding of advies nodig hebben. Indien nodig vindt er overleg plaats, waarbij goede
communicatie belangrijk is. Medewerkers geven aan dat de Stip-medewerkers een gezamenlijke
verantwoordelijkheid dragen om te signaleren of een medewerker bijscholing nodig heeft. De
werkbegeleider waakt ervoor dat medewerkers niet over hun grenzen gaan. Een valkuil bij werken met
medewerkers is dat hun mogelijkheden worden overschat of onderschat. Evenals de eisen die aan
medewerkers worden gesteld. Meerdere medewerkers benoemen dat zij bepaalde vragen niet mogen
oppakken terwijl zij zich daartoe wel competent genoeg achten. De werkbegeleider geeft als reden
hiervoor dat sommige vragen een goede inschatting vragen van de financiële risico’s voor bewoners,
hiervoor is meer specialisme nodig.
Bewoners geven aan dat zij geholpen worden met hun vragen. Veel vragen gaan over materiële zaken,
‘zakenvragen’, noemt een respondent het. Veel respondenten geven aan dat zij komen omdat zij hulp
nodig hebben bij het invullen van formulieren.
‘’De weg vinden is voor Nederlanders soms al lastig, laat staan voor een bewoner met een andere
afkomst.”
Bewoners geven aan dat medewerkers iedereen te woord staan, de tijd nemen, vriendelijk zijn en zo
goed mogelijk helpen waar dat kan. Soms worden bewoners doorverwezen. Zo geeft een respondent
aan doorverwezen te zijn naar het sociaal wijkteam. Ook geven bewoners aan dat ze via de Stip
makkelijker in contact komen met instanties dan wanneer ze dat zelf zouden doen, processen gaan
hierdoor sneller.
Ontmoeting en verbinding
Meerdere medewerkers geven aan dat er door ontmoeting, voor verbinding in de wijk gezorgd kan
worden en dat dit nog meer gestalte zou mogen krijgen. De Stip kan bemiddelen tussen vraag en
aanbod in de wijk.
Medewerkers geven aan dat de sociale cohesie wordt bevorderd door bekendheid met wat er speelt
in de wijk.
“Dat is typisch zo’n voorbeeld waarbij de Stip dus gewoon opgenomen wordt in de soort van cohesie
die d’r hier in het Willemskwartier heerst.”
De Stip is er ook om ontmoeting en activiteiten te organiseren. Sporadisch is er vraag naar activiteiten
en daarin zou de Stip de bewoners meer mogen activeren. Via de Stip zouden bewoners wat voor de
wijk kunnen doen, maar daarvoor moeten de voelsprieten nog verder ontwikkeld worden. Respondent
geeft aan dat de Stipmedewerker vragen zouden kunnen stellen als “wat zou jij voor deze wijk kunnen
betekenen?”. Bewoners komen tot op heden vooral met materiële vragen. Ook biedt de Stip een
stukje aandacht, erkenning en sociale ondersteuning. Bewoners blijven soms voor een praatje.
De Stip zit dicht bij bewoners en is een ankerpunt in de wijk en ze zijn steeds meer van waarde voor
de wijk. De wijk heeft meer rust door de Stip, omdat men weet waar ze heen kunnen met vragen en
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problemen. Dat voorkomt grote financiële problematiek in de wijk. Echter is alleen de top van de
ijsberg in beeld bij de Stip, er is nog altijd een groot deel van de wijk dat de Stip niet bezoekt. Zij zouden
bereikt kunnen worden door de wijk in te gaan en in gesprek te gaan met bewoners. Ontmoeting
organiseren bij de Stip kan de eenzaamheid van bewoners in de wijk verminderen.
Toegankelijkheid en laagdrempeligheid
Medewerkers geven aan dat wordt geprobeerd zoveel mogelijk bewoners te bereiken middels een
divers team. Iedereen brengt zijn eigen expertise met zich mee en sommigen spreken naast
Nederlands ook nog een andere taal. Er wordt veelvuldig genoemd dat iedereen welkom is bij de Stip,
met welke vraag dan ook. Dit maakt de Stip toegankelijk voor de bewoner.
Meerdere medewerkers geven aan dat door meer naamsbekendheid en kennis van wat de Stip doet,
meer bewoners bereikt kunnen worden. Aangegeven wordt dat de naamsbekendheid aan het groeien
is en dat in het Willemskwartier bewoners eerder weten wat een Stip is dan in de Hazenkamp. Ook
wordt genoemd dat ruimere openingstijden zouden bijdragen aan meer naamsbekendheid. Evenals
het blijven vergroten van kennis en competenties. Middels wijkgericht werken komt men dichter bij
de bewoner, maar ook de inzet van medewerkers uit de buurt draagt daaraan bij. Er wordt door de
medewerkers geen bedrijfskleding gedragen en bewoners worden op een informele manier geholpen.
De Stip zorgt voor laagdrempeligheid door iedere bewoner uit Nijmegen te helpen en niet te werken
aan de hand van afspraken. Bewoners kunnen gewoon binnen lopen zonder afspraak, worden direct
geholpen en mogen alles vragen wat ze willen.
“De bewoner komt binnen, stelt zijn vraag en we luisteren. We bedenken hoe we zo snel mogelijk
en concreet mogelijk een antwoord kunnen bedenken met de bewoner.”
De Stip biedt ook hulp bij andere vragen, zoals bij het opstellen van een CV en sollicitatiebrieven
schrijven. Door het diverse team met verschillende expertises en medewerkers die verschillende talen
spreken, bijvoorbeeld Arabisch en Marokkaans, kan de Stip een bredere doelgroep ondersteunen.
Vertrouwdheid is belangrijk voor de bewoners, belangrijker dan privacy. Sommige bewoners komen
middels mond op mond reclame bij de Stip terecht.
Medewerkers werken oplossingsgericht, zij luisteren en geven zo snel en concreet mogelijk antwoord.
Ook is het een plek waar men wegwijs kan worden in de wijk.
Naar voren komt dat bewoners op verschillende manieren kennis hebben genomen van het bestaan
van de Stip. Zo kwamen bewoners in het buurtcentrum waar de Stip zich ook bevindt en soms worden
bewoners doorverwezen naar de Stip. Er wordt genoemd dat je ‘nooit teveel’ bent, altijd geholpen
wordt, dat je elke vraag kunt voorleggen en meteen wordt aangesproken als je binnenkomt. Dit
gebeurt volgens bewoners op een aardige manier met luisterend oor.
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Stip Oud-West

Welke doelen worden er beoogd volgens medewerkers en bewoners van Stip Oud-West? Op
welke wijze dienen deze doelen te worden bereikt?
Informatie en advies
De Stip helpt bij het voorkomen van problemen. Bewoners komen vaak pas naar de Stip wanneer er al
problemen spelen en deze dreigen te escaleren. De Stip biedt ondersteuning om escalatie van de
problemen te voorkomen door met bewoners in gesprek te gaan en te zoeken naar een oplossing.
Herhaaldelijk is er in de interviews naar voren gekomen dat er geen vaste werkwijze is in de informatieen adviesfunctie van de Stip.
“Er zijn verschillende werkwijzen binnen de Stip, zolang de bewoners met hun vraag maar
uiteindelijk bij dezelfde uitkomst uitkomen. De ene medewerker kan meerdere vragen stellen dan
de ander om zoveel mogelijk in kaart te brengen of te kijken of er andere dingen spelen. Het gaat er
uiteindelijk om dat de bewoner goed is geholpen”
Dit hebben we ook terug gezien in de participerende observatie. De medewerkers proberen zoveel
mogelijk aan te sluiten met hun kennis en kunde bij de bewoner.
Regelmatig wordt er door de medewerkers genoemd dat kundig informatie en advies geven een
uitgangspunt van de Stip is.
“Door kennis te hebben en te werken binnen de wet- en regelgeving kan een Stipmedewerker goed
werk verrichten en op een goede manier aansluiten op de vraag van de bewoner”
Om goede informatie en advies te geven maken de Stipmedewerkers gebruik van een laptop om extra
informatie te vergaren als ze niet over de kennis beschikken. Door zaken op te zoeken proberen ze zo
goed mogelijk aan te sluiten op de vraag. De bewoner wordt hierin meegenomen en krijgt uitleg over
de vergaarde informatie.
Het gaat erom dat de bewoners de juiste hulp krijgen.
“Door goed te luisteren kun je horen wat er van je wordt gevraagd. Daarna ga ik pas helpen en kijken
wat er nodig is”
Bewoners worden gehoord in hun vraagstelling. Dit wordt gedaan door in het gesprek samen met de
bewoner uit te zoeken waar de medewerker bij kan helpen en wat er moet gebeuren. De situatie wordt
helemaal uitgepluisd en daar komt vervolgens een actie uit. Hier kan uit worden opgemaakt dat er bij
de Stip vraaggericht gewerkt wordt.
Meerdere bewoners geven aan dat ze naar de Stip gaan als ze hulp nodig hebben bij het invullen van
formulieren of een vraag hebben waar ze niet uitkomen.
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“Ik ben onvoldoende thuis in de Nederlandse wet- en regelgeving en de Stip helpt mij hierbij”
Een aantal bewoners geven aan dat de Stip de kennis heeft om ze verder te helpen. Ze vinden het
belangrijk dat zaken in begrijpelijke taal en stapjes wordt uitgelegd. Verder geeft een van de bewoners
aan dat hij wordt doorverwezen naar de juiste plek als zaken te ingewikkeld zijn. “Als dingen teveel
gaan over de wet en rechten doen ze het niet. Ik ben daarom een keer doorverwezen naar sociale
raadslieden.”
Signaleren en doorverwijzen
Meerdere medewerkers geven aan dat er vooral financiële problematiek wordt gesignaleerd. Maar
het kan ook zijn dat er meerdere problemen spelen. “Door de vraag achter de vraag te stellen kunnen
we kijken of er complexe problematiek speelt en of we het sociaal wijkteam moeten inschakelen.” De
vraag achter de vraag stellen komt overeen met baken één van Welzijn Nieuwe stijl.
“Het is daarbij geen kwestie van u vraagt wij draaien. Dat zou juist tot claimgedrag kunnen leiden,
waarbij de kracht van de bewoner en zijn netwerk onvoldoende worden aangesproken en de
daadwerkelijke problemen niet worden aangepakt”
Het is daarom nodig de vraag achter de vraag te stellen om zo breder te kunnen kijken waardoor
problemen bij bewoners echt worden opgelost.
Als Stipmedewerker zorg je ervoor dat je je taalgebruik simpel houdt. “Je moet waakzaam zijn dat je
geen woorden uit de formulieren overneemt.” Daarnaast is het belangrijk dat de Stipmedewerker
zaken af en toe herhaalt of opnieuw aan de bewoner uitlegt zodat diegene het goed snapt en weet
wat hij of zij moet doen. Een van de medewerkers voegt daaraan toe: “Je moet niet altijd teveel
uitleggen. Veel uitleggen heeft geen zin als bewoners de Nederlandse taal niet beheersen.”
De Stip signaleert ook collectieve problemen in de wijk. Stipmedewerkers communiceren met de
publieksvoorlichter en de coördinator over signalen die ze zijn tegenkomen. Dit is ook een taak van de
publieksvoorlichter en de coördinator. Zij signaleren problemen in de wet en regels die haaks staan op
wat de bedoeling is. De signalen worden door het Stipteam in de tweewekelijkse vergadering
besproken. De coördinatoren voeren hier vervolgens acties op uit. Met die acties kunnen problemen
worden verminderd of worden voorkomen. Hierin wordt ook de samenwerking opgezocht met andere
hulpverleners of instellingen.
“Er is een goede samenwerking met de gemeente. Er is overleg met de wijkmanager omdat hij
allemaal signalen heeft. Daarnaast werken we samen met de opbouwwerker. En dan hebben we
overleg met zijn drieën. Wat komen jullie tegen, wat komen wij tegen, en wat kunnen we
gezamenlijk doen. Dat werkt”
Niet alle vragen worden bij de Stip opgepakt. De Stipmedewerkers verwijzen ook door naar andere
instanties wanneer de vragen niet thuis horen bij de Stip. Zoals verwacht zijn de doorverwijzingen vaak
financieel gerelateerd. Meerdere medewerkers geven aan dat ze vaak doorverwijzen naar Het Interlokaal. Gezien het grote aantal doorverwijzingen, is er drie ochtenden in de week een samenwerking
met het voordeurteam van Het Inter-lokaal. Bewoners kunnen eenvoudig worden doorverwezen,
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kunnen daar een afspraak maken of worden afhankelijk van de vraag gelijk geholpen. Meerdere
medewerkers geven aan dat ze naar andere instanties doorverwijzen als de vraag teveel
verantwoordelijkheid met zich meebrengt of niet bij de Stip thuishoort. Er wordt dan informatie en
advies gegeven en doorverwezen naar een instantie die is bedoeld voor dat soort vragen. Als de vraag
niet thuishoort bij de Stip verwijs je door naar een organisatie die de persoon verder kan helpen.
“We verwijzen steeds meer door naar Step en het ROC voor taallessen”
In de interviews komt naar voren dat er het meest wordt doorverwezen naar sociaal raadslieden, het
sociaal wijkteam en Het Inter-lokaal. Daarnaast vonden er ook doorverwijzingen plaats naar het UWV
en de gemeente. Hierbij valt denken aan vragen als het opstellen van een CV of het aanvragen van een
bijstandsuitkering.
Om naar de juiste instantie door te verwijzen kunnen de medewerkers gebruik maken van een sociale
kaart; hier staan de meeste instanties op beschreven. Daarnaast bieden de medewerkers elkaar ook
ondersteuning in het vinden van de juiste doorverwijzing die aansluit op de vraag.
De Stip voorkomt problemen bij bewoners door taken goed af te bakenen. Dit wil zeggen dat helder
moet zijn welke taken opgepakt moeten worden en welke taken buiten de Stip vallen, en er dus moet
worden doorverwezen. Meerdere medewerkers geven aan dat wanneer een vraag teveel financiële
gevolgen met zich meebrengt deze niet worden opgepakt. “De grens voor wat de Stip niet doet is
wanneer het te juridisch wordt. Dat betekent wanneer er maar één kans is om iets goed te doen, de
Stip de verantwoordelijkheid niet neemt.” Een andere medewerker vult hierin aan: “Als er gevolgen
aan zitten voor de bewoner of het teveel tijd kost doet de Stipmedewerker het niet.” Je moet je ervan
bewust zijn wat de consequenties zijn als je de vraag van een bewoner oppakt. Ingewikkelde vragen
worden doorverwezen.
“De medewerker moet dus een aantal alarmknoppen kennen. En daarop drukken op het moment
dat het zich voordoet. Bij bijvoorbeeld een vraag over een betalingsregeling, moet er een bel gaan”
Een belangrijke randvoorwaarde die veelvuldig terugkomt in de interviews is het maken van afspraken
over de taken van de Stip. Dit gebeurt tijdens de dagelijkse nabespreking en de tweewekelijkse
vergadering.
“De nabesprekingen hebben ook een hoge waarde. Hier kan worden getoetst hoe de medewerkers
hun werk uitvoeren en of ze het wel goed doen. Ze kunnen tips krijgen en de hulp om zich verder te
ontwikkelen”
Een andere randvoorwaarde voor de Stip is dat er genoeg kennis en vaardigheden aanwezig zijn in de
bezetting. Het is belangrijk dat er in ieder geval medewerkers aanwezig zijn die een goede basis van
kennis en vaardigheden hebben. Er zijn namelijk medewerkers die nog aan het leren zijn en nog niet
over alle kennis en vaardigheden beschikken. Er wordt regelmatig door medewerkers genoemd dat
het belangrijk is hulp te vragen wanneer ze er met de vraag niet uitkomen of twijfels hebben over hoe
ze het aan moeten pakken. De vraag kan dan worden voorgelegd aan een andere medewerker of aan
een werkbegeleider als de vraag te ingewikkeld is. Daarnaast wordt ook een aantal keer genoemd dat
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de werkbegeleider en de coördinator de verantwoordelijk hebben om een medewerker te helpen
zelfstandig taken te laten uitvoeren.
Er zijn bij de start van de Stip verschillende interne trainingen gegeven. Verschillende medewerkers
geven aan dat er trainingen zijn gegeven in materiële dienstverlening en de presentiebenadering. Er
wordt ook verteld dat deze trainingen nog niet structureel worden herhaald. Ze geven hiervoor als
reden dat het trainingsprogramma voor de Stip nog in ontwikkeling is. Het leren van kennis en
vaardigheden gebeurt vooral door te leren van elkaar.
“Iedereen ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en het is niet erg om nog niet alles te weten, zolang er
maar wordt teruggevallen op medewerkers die het wel weten”
Een van de medewerkers geeft aan dat er naast de interne trainingen ook voorlichtingen worden
gegeven. Deze worden verzorgd door Het Inter-lokaal, de gemeente, Project Just en het sociaal
wijkteam. De beroepskrachten gaan vraaggericht te werk als het gaat om wat de medewerkers willen
leren en stellen hier een plan voor op. In vergaderingen met werkbegeleiders en coördinator wordt
besproken hoe trainingen kunnen worden gerealiseerd.
Toegankelijkheid en laagdrempeligheid
In de interviews geven medewerkers herhaaldelijk aan dat het doel van de Stip is om een
laagdrempelige plek te zijn waar iedereen met welke vraag dan ook terecht kan. Daarnaast zorgt de
Stip ervoor dat er op een goede manier wordt aangesloten op de bewoner. De bewoner moet in het
gesprek bereikt worden om de vraag op een goede manier te kunnen aanpakken.
Meerdere medewerkers benoemen dat je bij de Stip gewoon binnen kan lopen. Er is een lage drempel
omdat bewoners geen afspraak hoeven te maken. “De bewoners die hier komen hebben namelijk
moeite om hun afspraken na te komen.” Daarnaast geven meerdere medewerkers aan dat het zo
laagdrempelig is omdat bewoners met al hun vragen bij de Stip terecht kunnen.
“Bewoners kunnen met al hun vragen van A tot Z hier terecht. Het hoeft niet alleen te gaan om wijk
dingen, gemeentezaken of belasting zaken. Bewoners hoeven daardoor niet meer op zoek naar een
antwoord. Alles mag gevraagd worden”
De werkzaamheden van de Stip worden uitgevoerd door medewerkers. Een aantal medewerkers geeft
aan dat vrijwilligers meer laagdrempelig zijn dan betaalde beroepskrachten waardoor meer bewoners
worden bereikt. “Het zit hem in het gemak en de herkenbaarheid voor bewoner.” Hier wordt door een
andere respondent aan toegevoegd: “Het is een plek in de wijk waar informele hulp wordt geboden
en bewoners gezien en gehoord worden.”
Om bereikbaar te zijn voor de bewoners geven verschillende medewerkers aan dat het belangrijk is
dat er diversiteit is binnen het team. Dit vergroot de mogelijkheid om op de bewoner aan te sluiten en
diegene ook daadwerkelijk te bereiken. Ook is er aangegeven dat het belangrijk is dat het Stipteam
bestaat uit bewoners met andere culturele achtergronden of afkomst. Hierdoor kan er beter op
bewoners worden aangesloten, omdat bijvoorbeeld de cultuur beter wordt begrepen. “Door het
diverse team kunnen bewoners in verschillende talen te woord worden gestaan. Als je zelf een
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buitenlandse afkomst hebt, heb je het voordeel dat je bewoners met een andere afkomst beter
begrijpt.” In het kader van aansluiten op de bewoners is het tevens van toegevoegde waarde dat er
zowel jonge als oude medewerkers in het Stipteam aanwezig zijn. De diversiteit uit zich ook in de
werkwijze. De ene werkwijze sluit beter op een bewoner aan dan een andere werkwijze. Door
diversiteit kunnen de medewerkers meer van elkaar leren.
“De diversiteit uit zich in de verschillende werkwijze van de medewerkers. Iedereen is binnen de
Stip uniek. Hierdoor hebben we ook veel aan elkaar in het team. Je vult elkaar hierdoor aan met de
kwaliteiten die je hebt”
Meerdere medewerkers geven aan dat je ook in het contact maken bereikbaar moet kunnen zijn voor
de bewoner, dat je de bewoner eerst de gelegenheid moet geven om zijn verhaal te vertellen. “Je moet
niet spontaan beginnen met hulp maar eerst goed luisteren wat de bewoner voor hulp wil.” Daarnaast
geeft een aantal medewerkers aan dat je door een dialoog aan te gaan met de bewoners, ze zich
welkom voelen en je daarmee aansluiting vindt.
“Het gaat er om dat je er voor de bewoner bent zonder daar vooroordelen aan te hangen. Dat je
present bent voor de bewoner. Het betekent dat je op een goede manier contact maakt. Je moet
diegene laten zijn wie die is, ongeacht wie je voor je hebt. Het moet niet uitmaken of de bewoner
nou uit zijn mond stinkt, er slecht uitziet of een andere culturele achtergrond heeft. Als de bewoner
geen hand geeft moet je toch present willen blijven”
Herhaaldelijk wordt genoemd dat je als Stipmedewerker in eerste instantie (wanneer nodig) bewoners
tot rust brengt door ze bij te staan in de problemen die ze hebben. Daarnaast komt meerdere malen
naar voren dat er aandacht wordt besteed aan de persoon en dat je je inleeft in de situatie van de
bewoner. “Je geeft de bewoner het gevoel dat je een luisterend oor bent geweest. Je bent
geïnteresseerd in de dingen van de bewoner en neemt deze serieus.”
Herhaaldelijk wordt door de bewoners benoemd dat de Stip een fijne plek is om hulp te krijgen doordat
ze geen afspraken hoeven te maken en ze alle vragen kunnen stellen waar ze mee zitten.
“Problemen zouden zich opstapelen omdat je bij andere instanties een afspraak moet maken en
daar kunnen zomaar drie weken overheen gaan. Je krijgt hier persoonlijke hulp en er wordt de tijd
voor je genomen”
Een van de bewoners vult hierbij aan dat het belangrijk is dat de Stipmedewerkers geen veroordelende
houding hebben. Daarnaast komt een paar keer naar voren dat ze de hulp van vrijwilligers als prettiger
ervaren dan beroepskrachten.
“De vrijwilligers zijn meer open, anders dan betaalde krachten. Bij de Stip ben je meer gelijk dan
wanneer je te maken hebt met betaalde krachten”
Enkele bewoners geven aan dat ze het belangrijk vinden dat ze zelf mogen kiezen door wie ze geholpen
worden. Het zijn veelal de bewoners die vaker de Stips bezoeken. Ze vinden het belangrijk omdat ze
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dan hun verhaal niet hoeven te herhalen. Medewerkers door wie ze eerder zijn geholpen zijn al
bekend met hun verhaal. Een van de bewoners vult daarbij aan dat niet alle medewerkers evenveel
kennis hebben om iemand goed te kunnen helpen. “Ik ben wel eens door een andere medewerker
geholpen en dat ging niet zo goed. Die had nog niet zoveel kennis. Maar dat maakt niet uit. Ik heb me
later door een andere medewerker laten helpen.”
Ontmoeting en verbinding
Met verbinding in de wijk wordt er bedoeld dat de Stip ervoor zorgt dat bewoners hun weg weten te
vinden als het gaat om activiteiten (aanbod) die in de wijk aanwezig zijn. Daarnaast wordt ermee
bedoeld dat bewoners met elkaar in contact worden gebracht. De Stip probeert mee te denken in hoe
ze dit kunnen realiseren. De Stip is een van de plekken die kan signaleren wat er in de wijk speelt en
wat er nodig is voor verbinding.
Herhaaldelijk kwam naar voren dat de Stip een ontmoetingsfunctie moet hebben. Alle medewerkers
die de ontmoetingsfunctie hebben genoemd geven aan dat de Stip zelf nog geen activiteiten
onderneemt om in te spelen op de ontmoetingsfunctie. Er wordt daarnaast door een aantal
medewerkers benoemd dat er bij Stip Oud-West geen ruimte beschikbaar is die als een
ontmoetingsplek zou kunnen dienen. “We zouden graag koffie en thee willen schenken maar dit is niet
mogelijk doordat de kantine in het gebouw dit niet toestaat.” Wel wordt door verschillende
medewerkers gezegd dat ze wel wat met de ontmoetingsfunctie willen doen. Het is volgens de
medewerkers nog in ontwikkeling.
“De Stip zou meer met projecten moeten doen omdat we zo laagdrempelig zijn. Projecten komen
vaak nog bij Tandem en opbouwwerk terecht. Dit betekent wel dat we meer medewerkers nodig
hebben. We hebben een flinke aanloop bij Oud-West en we zitten nu al af en toe krap met de
bezetting”
Tevens wordt er benoemd dat er weinig vraag is naar ontmoeting. Een van de medewerkers geeft
hiervoor als verklaring dat bewoners hun hoofd vaak nog vol hebben met financiële problemen en er
geen ruimte is om iets te betekenen of te gaan doen in de wijk. Wel wordt door verschillende
medewerkers gezegd dat er veel activiteiten in de wijk beschikbaar zijn. De Stip maakt gebruik van een
activiteitenkaart waar alle activiteiten uit de wijk in zijn beschreven. Een bewoner die wel op zoek is
naar een activiteit wordt door de stipmedewerker ondersteund bij het bekijken van het aanbod.
“Niet alleen de vraag wordt behandeld maar er wordt ook een praatje gemaakt met de bewoner.
Bewoners vertellen wat over hun privéleven, werk of iets anders”
Zelfredzaamheid
Er is tijdens de interviews een paar keer gesproken over het bevorderen van de zelfredzaamheid van
de bewoner. Er is genoemd dat de Stip ook een plek is waar bewoners kunnen leren en zichzelf verder
kunnen ontwikkelen.
“De Stip is een plek om bewoners wegwijs te maken in de wetten en regels. Door de informatie die
ze hier krijgen leren ze hier steeds meer over”
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De Stip streeft ernaar dat de bewoner uiteindelijk zaken zelf kan oppakken. Met elke komst aan de Stip
leert de bewoner weer iets nieuws. De bewoner wordt in gesprek met de Stipmedewerker geholpen
bij zaken die hij of zij niet begrijpt. Het kan zijn dat bewoners zelf taken meekrijgen om de problemen
op te lossen. “Het is soms makkelijker voor de bewoner als je opschrijft wat diegene moet doen, of in
gesprek gaat of iemand uit het netwerk van die persoon hem/haar daarbij kan helpen. Zelfregie staat
centraal.”
“Bij bellen naar instanties wordt steeds vaker gezegd: probeer dat maar even zelf. Bewoners denken
vaak dat ze niet goed worden verstaan. Als ze toch niet worden verstaan is de medewerker het
vangnet. Ze worden in kleine stapjes geholpen”
In de participerende observatie is naar voren gekomen dat zelfredzaamheid niet altijd mogelijk is. Zo
werd bijvoorbeeld in een presentatie over de Stip genoemd dat het moeilijk is de zelfredzaamheid te
bevorderen wanneer bewoners de taal niet beheersen en/of digibeet zijn.
Twee bewoners geven aan dat ze door de informatie en advies die ze krijgen meer kennis hebben over
de wetten en regels. Ze geven aan dat als de medewerker zaken goed uitlegt dat ze op bepaalde punten
zelf verdere stappen kunnen maken.
“Door de Stip weet ik nu wat ik moet doen en begrijp ik wat ik moet doen”
Stip Oud-West heeft ook aandacht voor de ontwikkeling van de medewerker. De meeste medewerkers
geven aan dat de Stip een springplankfunctie en re-integratiefunctie heeft voor medewerkers.
Daarmee wordt bedoeld dat de medewerkers weer kunnen meedoen in de maatschappij en met hun
opgedane ervaringen makkelijker weer aan een nieuwe baan komen. Er wordt genoemd dat er bij de
Stip ruimte is om te leren en om fouten te maken. Nieuwe medewerkers krijgen de kans om te kijken
of de Stip wat voor hen is. “Het is wel belangrijk dat de medewerker weet wat zijn doel is en daarmee
aan de slag gaat.” De Stipmedewerker moet inzichtelijk hebben wat zijn eigen capaciteit is in wat hij/zij
aankan.
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Stip Centrum

Welke doelen worden er beoogd volgens medewerkers en bewoners van Stip Centrum?
Op welke wijze dienen deze doelen te worden bereikt?

Informatie en advies
De medewerkers van Stip Centrum geven aan dat de informatie- en adviesfunctie een belangrijk doel
is waar vragen van bewoners over materiële dienstverlening worden beantwoord. Er zijn afspraken
gemaakt over de boven- en ondergrens, dit houdt in dat er een leidraad is welke vragen de Stip wel of
niet mag beantwoorden.
“We hebben afspraken over de boven- en ondergrens. Wat doen we wel en wat doen we niet?”

De bewoners geven aan dat Stip Centrum iedereen zoveel mogelijk helpt met problemen of vragen die
zij hebben. Voorbeelden hiervan zijn regelingen, administratie en op digitaal vlak. Er wordt
meegedacht met de bewoner, om de problemen op te lossen.
“Als je moeilijkheden hebt met je administratie, kun je hulp bij de Stip vragen “

Volgens de medewerkers zijn er wekelijks drie dagdelen waar dezelfde groep medewerkers spreekuren
draait binnen de informatie- en adviesfunctie. Tijdens deze drie dagdelen kunnen bewoners zonder
afspraak binnen lopen met hun vragen. De bewoners worden in eerste instantie geholpen door een
medewerker en wanneer zij er niet uitkomen, kunnen de medewerkers hulp inschakelen van de
werkbegeleider die samen met de medewerker antwoord probeert te geven op de vraag. De
werkbegeleider heeft een ondersteunende en coachende rol ten aanzien van de medewerkers.
De bewoners geven aan dat de informatie- en adviesfunctie er is, om iedereen te helpen die problemen
heeft. Iedereen die een vraag heeft kan naar Stip Centrum komen tijdens de spreekuren. Uit de
observaties en mondelinge gesprekken met verschillende bewoners bleek dat de meeste bewoners op
de hoogte waren van de openingstijden van de Stip. Ze geven allemaal aan, dat wanneer ze een vraag
hadden ze naar de Stip gaan. Daar werden ze dan geholpen door een medewerker, die samen met hen
meedacht om tot een goede oplossing te komen. Ook werd er de tijd genomen om zaken rustig uit te
leggen.
Verbinding en ontmoeting
Verbinding en ontmoeting is een ander belangrijk doel binnen Stip Centrum. Dit werd door alle
medewerkers van Stip Centrum gezegd. Medewerkers geven aan dat de Stip er is om elkaar te
ontmoeten en voor sociaal contact. De Stip is er voor iedereen. Ook bewoners die niet uit de wijk
komen, zijn welkom. Verder geven ze aan dat er bij Stip Centrum op verschillende manieren wordt
gewerkt om dit doel verder uit te breiden.
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“Deze functie moet uitgebreid worden en is nu slechts in ontwikkeling”

Bewoners geven aan dat één van de doelen van de Stip de ontmoeting is om bewoners de kans te
geven hun sociaal netwerk uit te breiden. Opvallend is dat de oudere bewoners dit doel wél
benoemden en de jongere bewoners niet, want al vragend bleek dat zij wel op de hoogte waren van
dit aanbod maar er niets voor voelden om hieraan deel te nemen.
“Het soepie-doen is er voor de gezelligheid van de bewoners en zodat je meer contacten krijgt
onderling en dat bewoners niet achter de geraniums gaan zitten”

Eén van de initiatieven rondom de verbinding en ontmoeting in de wijk is het ‘soepie-doen’. Dit is een
initiatief dat is opgezet door medewerkers, dit is een wekelijkse activiteit waar bewoners naar toe
kunnen om gezamenlijk een kopje soep te eten. Volgens medewerkers zorgt deze activiteit voor een
reden dat bewoners het huis uit komen. De gezelligheid en een goede sfeer bieden is belangrijk om
bewoners met elkaar te laten verbinden. Het ‘soepie-doen’ loopt op dit moment erg goed volgens de
medewerkers. Daarnaast kunnen de bewoners ook bij de Stip terecht als ze nieuwe ideeën hebben
voor activiteiten die in de wijk georganiseerd kunnen worden. Medewerkers geven aan dat er nog een
ander initiatief is in de wijk omtrent verbinding en ontmoeting. Dit is een medewerkerspoule die is
opgezet vanuit de wijk. Deze medewerkerspoule is er om medewerkers te koppelen aan bewoners die
een bepaalde vraag hebben. Voorbeelden hiervan zijn, het boodschappen doen voor iemand of voor
sociaal contact. Door medewerkers werd aangegeven dat die poule hen uniek maakt ten opzichte van
andere Stips. Medewerkers geven ook aan dat ze naar de wijk moeten uitdragen dat bewoners die
alleen willen komen voor een praatje, ook naar binnen mogen lopen.
“Dus voor een praatje. Ook het punt van ontmoeting dat willen we uitdragen dat wij niet alleen een
Stip zijn voor alleen vragen of als je schulden hebt of wat dan ook, maar ook gewoon voor een praatje
en dat horen we ook wel vaker terug dat bewoners het fijn vinden dat er de tijd genomen wordt en
dat ze even rustig kunnen zitten en behalve hun ene vraag hebben ook even hun verhaal kunnen
doen”
De bewoners die eens in de week komen voor het ‘soepie-doen’ waren op de hoogte van de
ontmoetings- en verbindingsfunctie van de Stip. Zij zeiden allemaal dat deze functie bedoeld is om het
sociale netwerk uit te breiden en te onderhouden, maar ook om de deur uit te komen. Zij vinden het
‘soepie-doen’ een goed initiatief, waardoor bewoners uit de wijk minder eenzaam zijn. De andere
respondenten van de leeftijd 25-40 jaar, die voor de informatie- en adviesfunctie kwamen, waren wel
op de hoogte van de ontmoetings- en verbindingsfunctie of van het ‘soepie-doen’, maar geven aan
geen soep te willen eten.
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“Wat als Stip Centrum er niet was? Dan mis ik heel veel, want dan heb ik die gezelligheid niet. Ik ga
dan wel uit maar hier van deze omgeving ken ik weinig mensen. Maar ook de ontmoeting is
belangrijk.
Ik vind de stip heel goed”
Toegankelijkheid en laagdrempeligheid
In verschillende interviews werd er door de medewerkers aangegeven dat iedereen binnen mag lopen
bij Stip Centrum. De Stip moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor bewoners uit andere wijken.
Bewoners moeten zich welkom voelen om binnen te lopen bij de Stip.
“Het mooie is dat je niet per se naar de Stip hoeft in jouw wijk dus dat je ook naar andere Stips kunt”

Een punt dat tijdens het interview met de bewoners ter sprake kwam, was de toegankelijkheid en
laagdrempeligheid. Volgens bewoners draagt dit bij aan de mate hoe vaak ze naar de Stip komen. Ze
geven aan dat de Stip goed bereikbaar is, omdat deze dichtbij hun woning ligt. Dit zijn redenen die het
makkelijk maken om even met een vraag of voor het ‘soepie-doen’ naar de Stip te komen.
“Het gebouw is klein en is dichtbij mijn huis”

Stip Centrum is gelegen in het buurtcentrum, ’t Oude Weeshuis. Doordat het buurtcentrum midden in
de wijk is gevestigd, is het voor bewoners makkelijk om hier naartoe te gaan. Bovendien is de locatie
dichtbij. Medewerkers geven aan dat andere instanties zoals de gemeente vaak verder van de
bewoners af staan. De bewoners kunnen zonder afspraak langs komen bij de Stip. De
laagdrempeligheid van elke Stip is anders. Bij Stip Centrum wordt er tijd vrijgemaakt voor de bewoner.
Ook de huiselijke sfeer speelt een belangrijke rol. De medewerkers die bij Stip Centrum werken, komen
veelal uit de wijk. Een ander belangrijk punt is dat het registreren van bewoners anoniem gebeurd, dat
wil zeggen dat enkel de postcode, de leeftijd, het geslacht en de vraag worden genoteerd. Volgens
medewerkers wordt hierdoor de gelijkwaardigheid tussen medewerker en bewoners gewaarborgd.
Stip Centrum is een rustige Stip in vergelijking met de andere locaties. De bewoners geven aan dat de
drempel lager is om naar deze Stip te komen. Dit heeft te maken met het feit dat er een vaste groep
medewerkers is wat het contact persoonlijker maakt. Bewoners geven aan zich hierdoor gerespecteerd
en gelijkwaardig te voelen. Daarnaast zeiden de bewoners het prettig te vinden dat ze zonder afspraak
binnen kunnen lopen met hun vragen en koffie krijgen aangeboden. Er is geen wachttijd, waardoor
men meteen wordt geholpen. Tenslotte geven de bewoners aan dat het kantoor en de
ontmoetingsruimte een huiskamer idee geven, wat voor een fijne sfeer zorgt.
Signaleren en doorverwijzen
Medewerkers geven aan dat het signaleren en doorverwijzen ook een belangrijk doel is van de Stip.
Volgens medewerkers is de gouden regel dat wanneer de Stip bewoners niet kunnen helpen, zij deze
doorverwijzen naar de juiste instantie. Dit wordt gedaan middels een warme overdracht. Ook het
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vroegtijdig signaleren rondom problematiek werd benoemd als belangrijk punt, om zo te voorkomen
dat bewoners nog verder in de problemen raken.
“Als we er niets mee kunnen dan kijken we of het door kunnen verwijzen. Ook willen wij
signaleren om te voorkomen dat problemen escaleren’’
Bewoners geven aan dat wanneer de Stip niet kan helpen bij een vraag, dat ze dan worden
doorverwezen naar een andere instantie die hun wel kan helpen. Dit wordt door de bewoners als
prettig ervaren. De bewoners hebben niets gezegd over de signalerende functie van de Stip.
“En ze verwijzen je ook wel door naar andere dingen als dat nodig is”

Wanneer er signalen worden opgevangen worden deze tijdens de nabespreking kenbaar gemaakt.
Soms is het ook van belang volgens medewerkers om signalen te bundelen en deze te bespreken met
het wijkteam. Tijdens het overleg met het sociaal wijkteam worden de complexere casussen
besproken. Ook wordt er naar de andere Stips gekeken hoe zij omgaan met een signaal en hier worden
leerpunten uitgetrokken. Alle medewerkers zijn op de hoogte van de sociale kaart. Het is belangrijk
dat het duidelijk is voor de medewerkers waarom en wanneer een bewoner moet worden
doorverwezen. De werkbegeleider beslist dit uiteindelijk. De meeste medewerkers weten hoe ze
moeten handelen dus het loopt allemaal wel. Er zijn korte lijntjes met de back-office.
De bewoners waren niet op de hoogte van de signalerende functie van de Stip. Hier hebben ze tijdens
het interview niets over aangegeven. Wel geven de bewoners aan dat wanneer de Stip niet kan helpen,
ze naar een andere instantie worden doorverwezen waar ze wel geholpen kunnen worden. Ook
vertelden een aantal bewoners dat ze door de gemeente waren doorverwezen naar de Stip, waar zij
terecht konden met hun vragen.
Zelfredzaamheid
Medewerkers geven aan dat ze de zelfredzaamheid van de bewoners willen vergroten. Hier wordt op
verschillende manieren aan gewerkt. Hierbij is het belangrijk dat bewoners elkaar weten te vinden en
dat ze terug kunnen vallen op het sociaal netwerk.
“Ja en er wordt ook echt gekeken naar de mens zeg maar en zijn omgeving en netwerk. Kijk als
iemand met een vraag komt dan zijn wij ook wel alert op het netwerk. Zijn er buren die iets kunnen
doen? Is er familie? We proberen ook echt wel dat netwerk in te schakelen waar mogelijk”

De bewoners geven aan dat ze naar de Stip komen wanneer hen het niet lukt om zelf hun probleem
op te lossen. Verder zeiden zij dat wanneer er geen Stip is in de wijk, ze nergens op terug kunnen
vallen. Zij denken dat ze dan echt een probleem hebben, ook omdat ze dan met niemand de
Nederlandse taal kunnen oefenen.
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‘Ik heb een probleem als de Stip er niet is. De Stip is goed. Ze praten hier veel Nederlands en ik
vind het een moeilijke taal. Daarom kom ik hier, omdat ik kan vragen wat ik nodig heb en ze
helpen mij daarbij. Ze helpen mij. Ik moet Nederlands leren praten”

Medewerkers geven tijdens de interviews aan dat bewoners elkaar onderling weten te vinden door de
ontmoetings- en verbindingsfunctie van de Stip. Er is verder weinig in de wijk dus bewoners zoeken
elkaar op om steun te bieden aan een ander. Bewoners empoweren elkaar.
Volgens de medewerkers van Stip Centrum kijken ze altijd samen met de bewoner of er eventueel
iemand in zijn/haar netwerk is die wat kan bijdragen. Tot slot is het belangrijk dat bewoners aan elkaar
worden gekoppeld als ze dezelfde vraag hebben. Ze kunnen elkaar dan steunen.
Bewoners geven aan dat de medewerkers bij de Stip hen uitleg geven zodat ze kennis en vaardigheden
aanleren om dingen beter te snappen en zodat ze zelf kunnen proberen dingen op te lossen. Ook kijken
ze mee naar personen in de omgeving die hen kunnen helpen, dit is volgens de bewoners nu eenmaal
het beleid.
Tijdsduur
De medewerkers geven aan dat het belangrijk is om de tijd te nemen voor de bewoners.
“Nou wat wij belangrijk vinden bij de Stip is dat wij de tijd hebben voor bewoners”

Bewoners geven aan dat ze vinden dat er bij de Stip echt de tijd wordt genomen als ze met een vraag
komen. De medewerkers leggen alles rustig uit, zodat de bewoners het begrijpen. Hierdoor hebben
zij het gevoel dat ze serieus worden genomen.
“Het is hier heel rustig, ze nemen de tijd om alles uit te leggen aan mij en dat helpt me om
dingen te regelen ook”
Andere locaties van de Stip werken vanuit het principe ‘kortdurende hulpverlening’, waarbij de
tijdsduur van een gesprek een belangrijk aspect is. Bij andere Stips wordt er een tijdsduur van 15 tot
20 minuten per gesprek gehanteerd. De medewerkers van Stip Centrum geven aan dat deze locatie
een kleine en rustige Stip is, waardoor er langer de tijd kan worden genomen. Dit vonden de
medewerkers prettig, omdat zij op die manier meer tijd hadden om de bewoners de juiste
ondersteuning te kunnen bieden. Overigens is ‘uitloop’ van de reguliere tijdsduur enkel mogelijk
wanneer er voldoende capaciteit van de medewerkers aanwezig is.
De bewoners geven aan dat alles rustig wordt uitgelegd, wat hen helpt om dingen zelf te kunnen
regelen.
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Preventie
Medewerkers geven aan dat ze het belangrijk vinden om preventief in te spelen op problemen in de
wijk. Het signaleren van problemen speelt een belangrijke rol. Stip Centrum heeft al een preventieve
interventie opgezet voor oudere bewoners die niet zelfstandig naar de Stip kunnen komen.
“ Wij hebben een Mobiele Stip, omdat hier veel ouderen wonen in de wijk en die hier soms lastig
kunnen komen ook vanwege de toegankelijkheid van het gebouw, dat wij op vraag van het
sociaal wijkteam of wat dan ook bij mensen thuis op bezoek gaan”
Al vragend bleken de bewoners geen antwoord te kunnen geven op de preventieve interventie van de
Stip.
Een feit is dat er in de wijk veel ouderen wonen en dat juist die bewoners behoeften hebben aan de
Stip. Niet alle ouderen kunnen de locatie bereiken doordat zij lichamelijke klachten hebben of omdat
de Stip slecht toegankelijk is vanwege de bestrating naar wijkcentrum het Oude Weeshuis. Daarom is
er als preventieve interventie een mobiele Stip geïntroduceerd om ouderen die niet zelfstandig naar
de Stip kunnen komen thuis te bezoeken. Dit gebeurt alleen als die persoon bekend is bij het sociaal
wijkteam. De medewerkers geven tot slot aan dat het heel belangrijk is dat er afgestemd wordt met
alle Stips, zodat problemen stedelijk aangepakt kunnen worden.
Bewoners benoemden dit niet doel niet.
Kwaliteit van de dienstverlening
Volgens de medewerkers is het belangrijk dat er goede dienstverlening geboden wordt. Medewerkers
geven aan dat zij de dienstverlening goed vinden wanneer een bewoner met een voldaan gevoel
weggaat.
“En ik probeer dat er kwalitatief goede antwoorden worden gegeven. Niet alleen kwalitatieve
antwoorden, maar ook dat er verder wordt gekeken naar de situatie dus dat er goede en
diepgaande gesprekken worden gevoerd”
Bewoners geven de kwaliteit van de dienstverlening niet aan als doel van de Stip. Ze geven wel aan erg
tevreden te zijn met de Stip, zowel met de medewerkers als met de hulpverlening die geboden wordt.
De bewoners die voor de ontmoeting kwamen geven aan de gezellige sfeer belangrijk te vinden. Om
deze redenen komen ze wekelijks terug naar de ontmoetingsactiviteit, het ‘soepie-doen’.
“Ik vind de stip heel goed”

De medewerkers vertelden dat gelijkwaardigheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn om goede
dienstverlening te kunnen bieden. Om cliënten zo goed mogelijk te helpen zijn er regelmatig
nabesprekingen en teambijeenkomsten, ook worden medewerkers gecoacht door de werkbegeleider.
Er worden cursussen aangeboden voor medewerkers om hun kennis bij te spijkeren. Tijdens de
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besprekingen wordt er gekeken naar wat de medewerkers willen. De Stip is namelijk voor en door
medewerkers en bewoners. De beroepskrachten zijn hierin ondersteunend. Naast de cursussen voor
medewerkers, worden de beroepskrachten opgeleid. Er waren heidagen georganiseerd voor de
beroepskrachten. Actualiteiten worden bijgehouden en er zijn verschillende informatiebronnen waar
iedereen bij kan. Stip Centrum kent een vast dag patroon waarbij de medewerkers die dienst draaien
betrokken worden. Eens in de vier weken is er casuïstiekbespreking, waar soms ook het sociaal
wijkteam bij aanwezig is, waarbij medewerkers een casus kunnen inbrengen. Er is een contactpersoon
bij Het Inter-lokaal waar medewerkers vragen over belastingen neer kunnen leggen. Elke
donderdagmiddag is er een publieksvoorlichter van de gemeente die aanschuift bij het overleg. Bij
casuïstiek worden er twee medewerkers aan elkaar gekoppeld, om elkaar te ondersteunen. Op die
manier kunnen ze van elkaar leren. Communicatie in zijn geheel is gewoon belangrijk. Tot slot werd er
aangegeven dat er oog moet zijn voor teambuilding. Medewerkers moeten in het zonnetje worden
gezet en dit kan mogelijk gemaakt worden door jaarlijks een uitje te organiseren, zodat de
medewerkers worden erkend.
Tijdens de interviews geven bewoners aan dat zij de Stip medewerkers erg kundig vinden. De
medewerkers werken hard en proberen zo goed mogelijk te helpen. De bewoners voelen zich serieus
genomen en gelijkwaardig, wat ook redenen zijn dat ze terug komen. Tenslotte zeiden de bewoners
dat ze goed worden doorverwezen naar de juiste instantie.
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Stip Nieuw-West

Welke doelen worden er beoogd volgens medewerkers en bewoners van Stip Nieuw-West?
Op welke wijze dienen deze doelen te worden bereikt?

Informatie en advies
De medewerkers van Stip Nieuw-West geven aan dat de informatie- en adviesfunctie één van de
belangrijke doelen is, om zo de vragen van bewoners te beantwoorden. Deze vragen zijn zeer divers
en kunnen gaan over financiën, juridisch advies, het invullen van formulieren of over voorzieningen in
de wijk. Sinds er een nieuwe werkbegeleider in dienst is getreden, is er opnieuw aandacht voor de
belichting van de werkwijzen en doelen van de Stip. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in vragen
die spreekuurmedewerkers van de Stip beantwoorden en in de vragen die vragen om een
doorverwijzing. Ook is er hierbij aandacht een eventueel ervaren verschil in de werkwijze van het
voormalige OpMaat en in de werkwijze van Stip Nieuw-West. Hier zijn afspraken over gemaakt die als
leidraad worden aangehouden.
“De Stip is er om de bewoners een plek te geven om met hun vragen binnen te lopen”

De bewoners geven aan dat Stip Nieuw-West elke bewoner die binnenloopt zoveel mogelijk probeert
te helpen met de vragen die ze hebben. Kan de vraag niet door de Stip worden beantwoord, dan zorgen
zij dat iemand anders hen helpt. Verder geven zij aan dat de Stip voornamelijk helpt bij het invullen
van formulieren, bellen naar organisaties en bij het lezen van brieven. De meeste bewoners geven aan
te komen voor vragen rondom hun financiën, administratie, juridische vragen of voor de ontmoeting
met anderen. Ook geven de bewoners aan dat de informatie- en adviesfunctie er is, om bewoners te
helpen met de problemen die zij hebben. Bewoners die een vraag hebben of gewoon even langs willen
komen om te kletsen, zijn welkom bij Stip Nieuw-West tijdens de spreekuren.
“Je hebt hier inloopspreekuur waar je direct met vragen terecht kunt over allerlei zaken”
Medewerkers geven aan dat er tijdens de openingstijden van de Stip medewerkers en
beroepskrachten, zoals de werkbegeleider, coördinator en/of de back-office, aanwezig zijn zodat zij
kunnen meedraaien tijdens de spreekuren. Er is een breed scala aan medewerkers en deskundigen in
de back-office die bij de Stip aanwezig zijn. De rol van gastvrouw/heer wordt dagelijks vervuld door
een bewoner uit de buurt. Tijdens de openingstijden kunnen bewoners zonder afspraak naar binnen
lopen om hun vragen te stellen of kunnen bewoners in de ontmoetingsruimte gaan zitten om koffie of
thee te drinken. In eerste instantie worden de bewoners geholpen door de medewerker die op dat
moment het spreekuur draait, wanneer deze er niet uit blijkt te komen, schakelt hij de hulp in van een
andere collega, zoals de werkbegeleider of de back-office, zodat de vraag adequaat behandeld wordt.
De werkbegeleider neemt hierbij een ondersteunende en coachende rol aan ten aanzien van de
medewerkers.
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Uit observaties en gesprekken met verschillende bewoners, blijkt dat de meesten van hen op de
hoogte waren van de openingstijden van de Stip. Ze geven allemaal aan dat ze bij vragen of voor een
daginvulling naar de Stip gaan.
Verbinding en ontmoeting
Alle Medewerkers van Stip Nieuw-West geven aan dat de verbindings- en ontmoetingsfunctie een
ander belangrijke doel is binnen Stip Nieuw-West. Medewerkers geven aan dat de ontmoetingsruimte
binnen de Stip er is, zodat bewoners met elkaar in contact kunnen komen, elkaar kunnen
ondersteunen, met elkaar mee kunnen denken of waar zij gewoon een kort sociaal contact met andere
kunnen hebben. Verder zeiden de medewerkers dat Stip Nieuw-West op het vlak van verbinding en
ontmoeting verder is ontwikkeld dan de meeste andere Stips. Dit komt volgens hen, omdat het
voormalige Opmaat eerst in het pand zat en dat er al bekendheid was in de wijk. Medewerkers van
Stip Nieuw-West geven aan dat zij het doel verbinding en ontmoeting verder willen uitbreiden om zo
een grotere diversiteit aan bezoekers te krijgen.
“Wij spelen juist in vanuit de behoefte van de buurtbewoners en wij hebben hier ook
ontmoeting en verbinding goed geregeld, wij hebben een koffie- en thee inloop, maar ook 7 of
10 tallen activiteiten die we samen met de bewoners doen, dus op dat punt loopt het heel
goed”
Bewoners geven aan dat één van de doelen van de Stip ontmoeting is. De meeste respondenten waren
hiervan op de hoogte en kwamen juist voor het stuk verbinding en ontmoeting.
“De Stip is er denk ik voor meerdere dingen, een stuk ontmoeting en een beetje een huiskamer
functie. Ik zie hier wel vaak mensen zitten dus ik denk dat het voor veel mensen een
ontmoetingsplek is”
De verbindings- en ontmoetingsfunctie bij Stip Nieuw-West is een sterk ontwikkeld doel. Volgens
medewerkers is dit vooral te danken aan het feit dat de bewoners al bekend waren met het voormalige
OpMaat. Stip Nieuw-West is bekend in de wijk en het trekt veel bewoners aan. Medewerkers geven
aan dat de Stip bewoners een dag invulling biedt, waarbij zij ervoor zorgen dat bewoners met elkaar
in contact komen. Verder werd er aangegeven dat de gezelligheid en goede sfeer binnen de Stip eraan
bijdraagt dat bewoners zich verbonden voelen met de Stip. Zo zorgt de gastvrouw/heer ervoor dat er
altijd koffie en thee klaar staat en dat er kranten liggen om te lezen. Opvallend is dat bewoners hier
zelf ook een aandeel in hebben doordat zij bijvoorbeeld zorg dragen voor de planten of dat zij koekjes
voor bij de koffie en thee meenemen. Aangegeven werd dat de rol van de gastvrouw/heer belangrijk
is, omdat deze zorg draagt voor de sfeer en signaleert wanneer iemand een luisterend oor kan
gebruiken. De Stip werkt vanuit de behoefte van de bewoners, daarom zijn bewoners welkom om zich
bij de Stip te melden als zij nieuwe ideeën hebben voor bijvoorbeeld activiteiten bij de Stip. Ook geven
medewerkers aan dat zij bezig zijn met een nieuw initiatief, waarbij zij bewoners door middel van vraag
en aanbod aan elkaar koppelen. Hiermee hopen zij te bereiken dat de bewoners elkaar beter weten te
vinden en elkaar ondersteunen waar dit kan. Tot slot werd er aangegeven dat de Stip de middaginloop
anders wil gaan inrichten, om zo meer bewoners te bereiken en in te spelen op de behoeften van de
bewoners. Op die manier hopen zij dat de ontmoeting- en verbindingsfunctie kan worden uitgebreid.
Zo geven medewerkers aan dat zij bijvoorbeeld informatieve themamiddagen willen gaan organiseren.

47

Deze themamiddagen dragen ook bij aan de het uitbreiden van de informatie en adviesfunctie van de
Stip.
De bewoners geven allemaal aan dat de Stip er is ook voor een stuk verbinding en ontmoeting. Zij
vonden het goed dat zij tijdens openingstijden altijd bij de Stip binnen kunnen lopen voor koffie of thee
of dat zij in gesprek kunnen gaan met de bewoners die er zijn. Sommige bewoners geven aan dat zij de
Stip dagelijks of zelfs twee keer per dag bezoeken. Anderen geven aan er de hele ochtend te blijven
zitten om te kletsen met de andere bewoners die er zijn. Opvallend was dat de koffie- en thee-inloop
voornamelijk een groep vaste, oudere bewoners trekt.
Toegankelijkheid en laagdrempeligheid
Medewerkers van Stip Nieuw-West geven aan dat bewoners uit alle wijken van Nijmegen welkom zijn
om binnen te lopen bij de Stip. Verder geven zij aan dat deze Stip klantvriendelijk wil zijn en dat
iedereen hier terecht kan met alle vragen, voor een kop koffie of thee of gewoon, omdat zij een
luisterend oor nodig hebben. De Stip ligt in het winkelcentrum, gelegen naast een wijkcentrum. In de
buurt kan men gebruik maken van het openbaar vervoer, waardoor deze Stip toegankelijk en
laagdrempelig is. Hoewel de medewerkers aangeven dat de toegankelijkheid en laagdrempeligheid,
zoals die nu wordt ervaren, werkt voor de bewoners, willen zij toch dit verder ontwikkelen.
“De laagdrempeligheid zorgt ervoor dat de Stip erg uitnodigend is”

Bewoners geven aan dat de Stip gemakkelijk bereikbaar is, omdat de Stip gevestigd is in het
wijkcentrum. Zij geven aan dat door de ligging van de Stip het makkelijk is om binnen te komen. Dit
geldt ook voor bewoners die minder mobiel zijn. Verder geven bewoners aan dat zij het gevoel hebben
alle vragen bij de Stip neer te kunnen leggen en dat de medewerkers hier serieus mee omgaan en waar
nodig actie ondernemen. Andere bewoners geven aan dat het stukje ontmoeting dat te vinden is
binnen de Stip, een belangrijke invulling geeft aan hun dagelijkse routine.
Hoewel bewoners tevreden waren hebben we ook gehoord dat bewoners soms vraagtekens hadden
bij de laagdrempeligheid en toegankelijkheid. Bij binnenkomst was niet altijd duidelijk wie de
medewerkers waren, waarom zij hun geboortedatum en postcode moesten opgeven en het
onderwerp van hun vraag bij de gastvrouw.
“Ik heb wel ook iets wat ik minder goed vond, want ik vond het heel raar toen ik hier binnen
kwam, blijkbaar noteerde ze mijn gegevens en het eerst wat ze vroeg was, ‘wat is je leeftijd?’. Ik
had echt zo iets van, waarom wil je dat weten? Wat doet dat er toe? Het was onduidelijk. Het was
druk in de ontmoetingsruimte en het is klein hier en het voelde alsof iedereen al mee luisterende
en meekeek. Ik vond het gewoon een beetje vaag dat de allereerste vraag was ‘hoe oud bent u en
niet van wat is uw naam of wat is de reden van uw komst?’ Maar gelijk oké hoe oud bent u? Ik
had gewoon meer privacy verwacht”
Medewerkers geven aan dat zij een voordeur organisatie zijn en dat de laagdrempeligheid en
toegankelijkheid die de Stip heeft erg uitnodigend werkt. Ook de huiselijke sfeer speelt hierbij een
belangrijke rol. Dit trekt vooral veel oudere bewoners aan. Een aantal medewerkers gaf aan dat de Stip
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toegankelijk en laagdrempelig is, omdat zij zelf uit de wijk komen waarin de Stip gelegen is. Een andere
belangrijke factor die bijdraagt aan de toegankelijkheid en laagdrempeligheid, is het feit dat er
anonimiteit is omtrent de vragen van de bewoners. Zo werden er geen namen of andere
privacygevoelige aspecten geregistreerd, dat wil zeggen, enkel de postcode, leeftijd, het geslacht en
een bondig geformuleerde vraag. Aangegeven werd dat aan de hand van deze gegevens, niet terug te
leiden zou moeten zijn wie de betreffende bewoner was.
Bewoners geven aan dat zij het fijn vonden zonder afspraak binnen te kunnen lopen. Ook geven de
bewoners aan dat de medewerkers die er werken vriendelijk zijn. Dat zorgt ervoor dat het contact met
de medewerker persoonlijk is, waardoor bewoners zich gerespecteerd en gelijkwaardig voelen.
Daarnaast vonden ze het gemakkelijker om de Stip binnen te stappen, omdat de sfeer en gezelligheid
van deze locatie prettig is.
Signaleren en doorverwijzen
In alle interviews geven medewerkers aan dat het signaleren van bewoners en het doorverwijzen van
bewoners naar andere instanties een belangrijk doel is van Stip Nieuw-West. Zij geven aan dat het
vroegtijdig signaleren van problematiek van groot belang is, omdat op die manier voorkomen kan
worden dat bewoners verder in de problemen raken. Aangegeven werd dat het doorverwijzen een
doel is waarbij de Stip andere richtlijnen en werkwijzen hanteert dan het voormalige OpMaat. Hierdoor
is het voor sommige medewerkers lastig om casussen door te verwijzen, omdat zij dit in het verleden
zelf oplosten. Bij OpMaat werkten meer beroepskrachten, die samen met medewerkers de vragen van
bewoners beantwoordden. Het doorverwijzen is daarom een belangrijk terugkerend thema bij de
nabesprekingen.
“Bewoners vinden het niet altijd prettig als ze worden doorverwezen, ze vinden het lastig om
opnieuw ergens anders hun verhaal te moeten doen. Zo werkt de Stip nou eenmaal”
Bewoners geven aan te hopen dat zij bij de Stip de juiste informatie en advies krijgen, zodat zij hun
vragen niet nogmaals ergens anders hoeven neer te leggen. Een aantal bewoners was op de hoogte
van de aanwezige back-office binnen de Stip. Andere bewoners waren blij wanneer zij te horen kregen
dat zij bijvoorbeeld voor belastingzaken ook terecht konden bij de belastingdeskundige die met
regelmaat in het gebouw van de Stip aanwezig is om Stip bewoners gratis te helpen. Wanneer
bewoners vragen hadden die niet beantwoord konden worden bij de Stip, werd er in bijna alle gevallen
gewezen op het feit dat men terecht kon bij bijvoorbeeld het sociaal wijkteam, Sociaal raadslieden,
FNV, de gemeente of Het Inter-lokaal.
“De Stip is er ook voor doorverwijzen zoals naar Het Inter-lokaal of sociaal wijkteam, maar ik
weet niet of zij hier ook in het gebouw zitten”
Medewerkers geven aan dat zij werken aan het doel signaleren en doorverwijzen door zich te
verdiepen in de casus, om vervolgens te onderzoeken of er belangrijke signalen zijn. Een belangrijk
middel dat zij hierbij inzetten is het doorvragen. Medewerkers geven aan dat wanneer er sprake is van
signalen die erop wijzen dat er meer aan de hand is, deze worden besproken tijdens de nabespreking.
Wanneer het team vermoed dat het nodig is, worden signalen besproken met andere
netwerkpartners, zoals de gemeente of het sociaal wijkteam. Verder geven zij aan bewoners door te
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verwijzen naar andere, beter passende instanties. De coördinator en werkbegeleider spelen een
belangrijke rol in het besluit wat er daadwerkelijk gebeurt met een signaal.
De bewoners benoemden niet concreet de signalerende functie van de Stip, maar zij konden wel
aangeven hoe en wanneer de Stip ingrijpt of wanneer zij bewoners doorverwijzen naar andere
instanties. De bewoners zagen ook wat de Stip doet om bijvoorbeeld eenzame ouderen te bereiken.
Daarnaast benoemden ze welke signalen zij hadden opgevangen vanuit de wijk, zoals eenzaamheid.
Tot slot werd er benoemd dat er soms bewoners bij de Stip komen die moeilijker benaderbaar zijn of
waarbij zij het vermoeden hadden dat er meer aan de hand was. Bewoners geven aan dat zij zagen dat
de medewerkers hier aandacht voor hebben en direct handelen waar nodig.
Zelfredzaamheid
Medewerkers geven aan dat het ontwikkelen van de zelfredzaamheid van bewoners een belangrijk
doel is bij Stip Nieuw-West. Dit omdat zij de bewoner in hun eigen kracht willen zetten, waardoor zij
weer de regie krijgen over hun eigen problemen. De Stip is van en voor de bewoners. Dit zodat
bewoners elkaar kunnen helpen om zo onafhankelijk te zijn en te blijven. Er werd aangegeven dat het
voor veel van de bewoners onduidelijk is, dat het vergroten van de zelfredzaamheid één van de doelen
van de Stip is. In de interviews werd aangegeven dat dit een aandachtpunt is voor de toekomst. Zij
willen transparanter zijn over de werkwijzen en doelen van de Stip.
“Dus we werken naar zelfstandigheid toe en dat doen we door ze te laten zien en uitleggen hoe
het moet. Dus daar werken we nu echt aan”
Bewoners geven aan dat de medewerkers van de Stip samen met hun kijken naar het probleem of de
vraag waar ze mee komen. Ze proberen eerst zelf hun problemen op te lossen wanneer dit niet lukt
komen ze naar de Stip. Bij de Stip proberen de medewerkers het de bewoners zelf te laten doen met
ondersteuning van de spreekuurmedewerker. Zo kunnen zij het overnemen als dit nodig is.
“Ik probeer het zelf in te vullen, maar ik laat het dan nakijken door de Stip”

Medewerkers geven aan dat bewoners elkaar onderling weten te vinden door de ontmoetings- en
verbindingsfunctie van de Stip. Bewoners ondersteunen en versterken elkaar. De medewerkers van
Stip Nieuw-West geven aan dat zij bewust bezig zijn om de bewoners steeds zelfredzamer te maken.
Dit door de regie zoveel mogelijk terug te leggen bij de bewoner, waardoor de medewerker een meer
coachende en ondersteunende rol aanneemt in plaats van een leidende rol. Verder geven zij aan dat
zij met de bewoner proberen te onderzoeken of er eventueel iemand in zijn/haar netwerk aanwezig is
die een ondersteunende rol op zich kan nemen. Enkele medewerkers geven aan dat dit voor zowel de
medewerker als voor de bewoner wennen is omdat de spreekuurmedewerkers gewend waren om veel
zaken uit de handen van bewoners te nemen. Ook geven de medewerkers aan dat zij het idee hebben
dat veel bewoners geen inzicht hebben in het feit dat de Stip hun zelfredzaamheid probeert te
vergroten. Tot slot geven medewerkers aan dat de Stip bezig is met een voorziening waarbij zij
bewoners op basis van vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Wenselijk is dat de bewoners elkaars
zelfredzaamheid hierdoor versterken.
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De bewoners benoemen het vergroten van de zelfredzaamheid niet als doel van de Stip, maar geven
wel aan dat de medewerkers van de Stip meer uitleg geven bij bijvoorbeeld het invullen van
formulieren. Verder moeten zij meer zelf invullen en zaken eerst zelf proberen. Bewoners geven aan
dat de medewerkers ze wel ondersteunen als ze er niet uitkomen. Ook was het de bewoners
opgevallen dat er steeds vaker gevraagd werd naar hulp van bewoners uit de eigen omgeving.
Tijdsduur
Medewerkers van Stip Nieuw-West geven aan dat er een goede inloop is tijdens spreekuren. Sommige
dagen zijn drukker dan anderen, maar over het algemeen is er een goede doorloop van bezoekers.
Medewerkers geven aan dat zij door de flinke doorloop van bewoners het tijdsprincipe rondom de
tijdsduur aanhouden, namelijk: het bieden van kortdurende dienstverlening waarbij er een tijdslimiet
is van 15 tot 20 minuten. Verder geven medewerkers aan dat er geen tijdslimiet gesteld is voor de
bewoners die komen voor ontmoeting en verbinding. Bewoners die hiervoor komen, mogen tijdens
openingstijden altijd binnen lopen en zo lang blijven zitten als zij willen. Bewoners geven aan dat ze
snel worden geholpen en dat ze de hele dag in de ontmoetingsruimte mogen blijven zitten om contact
te kunnen maken met bewoners. Bewoners geven niets aan over de tijdsduur van het gesprek zelf.
De medewerkers geven aan dat Stip Nieuw-West afspraken heeft gemaakt over de duur van
gesprekken. Een gesprek mag ongeveer 20 minuten duren, afhankelijk van de drukte en capaciteit van
de medewerkers. Medewerkers geven aan dat als een gesprek langer dreigt te duren dan 20 minuten,
zij opnieuw inschatten of de bewoner bij de Stip wel op de goede plek is en of de vraag passend is voor
de dienstverlening van de Stip. Zij geven aan dat dit een signaal kan zijn dat de bewoner andere
ondersteuning nodig heeft. De medewerkers geven aan dat wanneer er weinig bewoners zijn, zij langer
de tijd nemen om in gesprek te gaan met de bewoner. Maar bij drukte houdt de gastvrouw/heer de
tijd goed in de gaten, om zo te voorkomen dat andere bewoners niet te lang hoeven te wachten. Hierbij
is het de taak van de gast(vrouw/heer) om de medewerkers aan te spreken op uitloop van een gesprek.
De bewoners geven zelf niets aan over de tijdsduur van de gesprekken. Wel geven zij aan dat zij snel
geholpen worden en nooit lang zitten te wachten. De bewoners geven aan dat de medewerkers van
de Stip een luisterend oor bieden en dat zij zo lang mogen blijven als zij willen. Ook geven de bewoners
aan dat zij zich welkom voelden om de Stip elke dag te bezoeken
Preventie
Medewerkers van Stip Nieuw-West geven aan dat de Stip bedoeld is om de maatschappelijke context
goed te houden en om er zo voor te zorgen dat de wijk gezond blijft. Medewerkers geven aan de Stip
eraan bijdraagt dat bewoners ergens ‘op tijd’ hulp kunnen zoeken voor hun problemen. Hierdoor
wordt er voorkomen dat bewoners verder in de problemen raken. Medewerkers geven aan dat
wanneer er geen Stip zou zijn in de wijk, de problemen in de wijk enorm zouden toenemen. Dit omdat
bewoners de weg naar andere hulpverleningsinstanties niet weten te vinden of hier niet naar toe
willen door alle bureaucratische regels waar andere dienst- en hulpverleningsinstanties gebruik van
maken. Verder geven de medewerkers aan dat het zo is dat er bijna geen andere instanties zijn zonder
wachtlijsten, die bewoners ondersteunen bij enkelvoudige vragen, zoals het lezen en helpen begrijpen
van een brief.
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“Preventief werken is wat we hier doen”
Bewoners geven de preventie van de Stip niet letterlijk aan als één van hun doelen. Wel geven
bewoners aan dat hun problemen zouden oplopen en dat zij niet zouden weten waar zij hulp zouden
moeten zoeken. De bewoners die voor het doel ontmoeting en verbinding kwamen, geven aan dat als
de Stip er niet zou zijn, zij geen dag invulling zouden hebben en misschien zelfs zouden vereenzamen.
“Er zijn veel mensen die heel erg eenzaam zijn hier, maar zo wil ik niet aangeduid worden, want
ik kan me best vermaken hoor, maar ik zoek gewoon de gezelligheid op en dat vind ik leuk”
Medewerkers van Stip Nieuw-West geven aan dat de Stip preventief werkt, door fysiek in de buurt te
zijn van de bewoners die de ondersteuning van de Stip kunnen gebruiken bij hun problemen.
Medewerkers geven aan dat de Stip op allerlei manier probeert om zichtbaar te zijn in de wijk, dit
zodat bewoners hen weten te vinden. Denk hierbij aan affiches op openbare plekken. Medewerkers
van de Stip geven aan dat zij door hun laagdrempelige werkwijze in staat zijn om bewoners te kunnen
ondersteunen. Hierdoor wordt voorkomen dat enkelvoudige problemen zich ontwikkelen tot
moeilijker oplosbare meervoudige problemen.
Bewoners geven aan dat de Stip inspeelt op de problemen die zich in de wijk afspelen en zij geven
duidelijk aan dat de Stip hen ondersteund om er zo voor te zorgen dat hun problemen niet uit de hand
lopen. Een aantal bewoners geven aan dat de medewerkers van de Stip altijd zeggen dat zij direct naar
de Stip moeten komen als ze ergens zelf niet uit komen.
Kwaliteit van de dienstverlening
Volgens de medewerkers van Stip Nieuw-West is het belangrijk om goede dienstverlening te kunnen
bieden. Bij Stip Nieuw-West worden verschillende hulpmiddelen ingezet om zo de kwaliteit van de
dienstverlening te waarborgen en/of te verbeteren. Medewerkers geven aan dat zij aan de kwaliteit
van de dienstverlening werken door met collega’s en de back-office te overleggen. Bij de back-office
zijn beroepskrachten werkzaam van SWON, FNV, de publieksvoorlichter, etc. Verder geven zij aan dat
er aan het einde van elk spreekuur een nabespreking is, waarbij de vragen van de bewoners besproken
worden en de medewerkers kunnen toelichten welke aanpak zij hebben gebruikt en of deze passend
was. Verder zijn er vergaderingen, voorlichtingen vanuit de back-office over veranderingen omtrent
de wet- en regelgeving en worden er trainingen en cursussen aangeboden.
“Ik denk dat we het heel goed doen samen met de medewerkers en ik ben ontzettend blij hoe
we nou in teamverband samen werken. Ik heb het gewoon steeds meer naar mijn zin. De
werkbegeleider heeft alle structurele problemen die hier speelden ontzettend goed aangepakt..
Zoals je ziet is het vandaag erg druk, toch loopt het allemaal goed, daar ben ik trots op”
Bewoners geven aan dat zij erg tevreden te zijn met de Stip, zowel met de medewerkers als met de
dienstverlening die er geboden wordt.
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“Heel goed. Hele aardige lieve mensen, ik wordt gewaardeerd, maar je moet ook aardig zijn, je
moet geen heibel maken, maar niet dat het niet kan ofzo, maar als je heibel maakt dan verpest
je het voor jezelf en voor de ander hè. Je moet gewoon zorgen dat je zelf gewoon aardig bent en
dan krijg je er iets voor terug”
Alle medewerkers geven aan dat de nabesprekingen belangrijk zijn om de bewoners zo goed mogelijk
te helpen. Medewerkers geven aan dat zij aan de kwaliteit van de dienstverlening werken door met
collega’s en de back-office te overleggen. Verder geven zij aan dat er aan het einde van elk spreekuur
een nabespreking is, waarbij de vragen van de bewoners besproken worden en de
spreekuurmedewerkers kunnen toelichten welke aanpak zij hebben gebruikt en of deze passend was.
Tijdens de nabesprekingen worden er veel vragen gesteld, daarom schuiven er vaak schuiven andere
professionals aan vanuit de back-office, zoals de publieksvoorlichter van de gemeente, medewerkers
van de SWON, FNV en/of Tandem. Verder zijn er teamvergaderingen, voorlichtingen vanuit de backoffice over veranderingen omtrent de wet- en regelgeving en worden er trainingen en cursussen
aangeboden. Tot slot geven de medewerkers aan dat zij individuele coachingsgesprekken hebben met
de werkbegeleider, om zo aandacht te besteden aan hun eigen ontwikkeling.
De meeste bewoners geven aan blij te zijn met de dienstverlening die er wordt geboden. Velen van
hen hadden geen op- en of aanmerkingen. Wel waren er kritische geluiden van bewoners, die voor de
eerste keer bij de Stip binnen kwamen en aangeven dat de Stip meer aandacht kan besteden aan het
eerste contact met bewoners bij binnenkomst.
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Bijlage 2 Groepsbijeenkomsten op buurtniveau
Met groepsbijeenkomsten op buurtniveau in Stip Oud-West, Midden en Zuid heeft er met
verschillende partijen (bewoners, medewerkers, beleidsmakers en stakeholders) een dialoog
plaatsgevonden over thema’s die veelvuldig naar voren zijn gekomen in de interviews. Deze
groepsbijeenkomsten fungeren als een spiegelbijeenkomst waarbij vanuit verschillende perspectieven
naar een onderwerp wordt gekeken en respondenten op elkaar kunnen reageren. Voor Stip Oud-West
zijn de onderwerpen zelfredzaamheid van bewoners, de ontmoetingsfunctie van de Stip en kwaliteit
van dienstverlening geselecteerd. Voor Stip Midden zijn de thema’s bereikbaarheid, privacy en
eveneens de ontmoetingsfunctie van de Stip uitgekozen. Voor Stip Zuid zijn de thema’s informatie en
advies, signaleren en doorverwijzen en de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de Stip gekozen.
Tijdens de bijeenkomst hebben de verschillende deelnemers in een gemengde samenstelling per tafel
één onderwerp toebedeeld gekregen. Zij hebben vervolgens de opdracht gekregen om over dit
onderwerp doelen of/ en ambities te formuleren. De vraag die hierbij leidend was, luidt: “Wat wil je
met dit onderwerp bereiken op korte, middellange en lange termijn?” En: “Welke acties kun je hiervoor
uitvoeren of welke acties worden er al gedaan?” Met deze vragen zijn de deelnemers aan de slag
gegaan, vervolgens is er van tafel gerouleerd om ook aanvullingen te geven op andere onderwerpen.
Bij de bijeenkomst in Oud-West hebben 20 personen deelgenomen, bij de bijeenkomst in Midden en
in Zuid in 18 personen. In totaal hebben 56 personen deelgenomen aan de groepsbijeenkomsten.

Stip Oud-West
Thema: kwaliteit van dienstverlening
Wat willen de verschillende deelnemers bereiken ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening van
de Stip? Op welke wijze kan dit worden bereikt?
Doelen
Korte termijn
Sociaal wijknetwerk in beeld
Overzicht van informele zorg
Aansluiting en opvolging van
hulp/dienstverlening
Contact maken

Acties

Sociale kaart maken, zowel analoog als digitaal
Werkafspraken maken over wie doet wat in
overbruggingsperiode
Alle wijzigingen doorgeven
Contact met wijkraad

Zichtbaar in de Wester
Vraag achter de vraag
achterhalen
Reflectie op het eigen werk als verplichting

Tijd en geduld voor bewoners
Goede ‘intake’

Scholing en kennis updaten

Training diversiteit, maatwerk en
presentietheorie

Nabesprekingen met deskundige erbij
Training on the job
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Middellange termijn
Nog meer doelgroepen opzoeken (moeilijk
bereikbare doelgroepen)
Doen waar je goed in bent als Stip

Netwerk van alle medewerkers in Nijmegen
kunnen gebruiken
Vruchtbare samenwerking met SWT en HIL
Lange termijn
Kwaliteit van dienstverlening intern meten (of de
juiste informatie gegeven wordt)
Klanttevredenheid meten
Medewerkers erkenning geven

Outreachend werken
Flexibiliteit, kritisch kijken naar openingstijden,
wat is de behoefte van de doelgroep
Tijdig doorverwijzen, niet doen alsof
Iemand in de Stip die kan herkennen waar een
probleem thuishoort
Weten wat er is, sociale kaart
Regelmatig overleg

Thema: ontmoetingsfunctie Stip
Wat willen de verschillende deelnemers bereiken met de ontmoetingsfunctie van de Stip? Op welke
wijze kan dit worden bereikt?
Doelen
Korte termijn
Dat bewoners samenkomen om elkaar te
helpen
Laagdrempelige ontmoeting in Stip - inloop met
ondersteuning vanuit de wijk en opbouwwerk.
Voor iedereen, alle groepen bereiken.
Middellange termijn
Vraag/aanbod uit de wijk op elkaar afstemmen

Ontmoetingsactiviteiten- actuele thema's
faciliteren
(Ondersteunende) signalerende functie
Ruilen/ deelnemen aan deeleconomie
Lange termijn
Sociale kaart actief toepassen
Ondersteunende functie
ontmoetingsactiviteiten
Bewoners met elkaar verbinden d.m.v.
activiteiten/bijeenkomsten

Acties

Sociale kaart inzetten - er zijn al veel activiteiten
Ideeënbus, fysiek en digitaal. Denk ook aan
buurtwebsite of een prikbord
Meer samenwerking Stip-opbouwwerk
Koffieochtenden
Signalen ophalen bij partners, SWT
Netwerk vergroten
Publiciteit in de Wester, buurtwebsite
Deskundigheid op gebied van activiteiten
organiseren, vraag en aanbod bij elkaar
brengen
Interactie
Actief werven koffie-ochtendeninloop
Thema ontmoetingen
Informatieavonden organiseren (CAZ,
leergelden, hoe met geld om te gaan)
Woningruil

Kartrekkers/connectiviteit

Moestuintje samen verzorgen
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Samenwerken met gemeente om bijv.
Moestuintjes te faciliteren NIM
Ontmoeting in de wijk/ samenwerken met
Ontmoeting op een leuke manier (in de
partners
wijkfabriek), geen loket = verbinden.
Overige ambities ten aanzien van de ontmoetingsfunctie: De Wolf is los, Stip als ontmoetingsfunctie
stimuleren
Thema: zelfredzaamheid van bewoners
Wat kan de Stip doen in het kader van zelfredzaamheid van bewoners? Wat zijn ambities? Op welke
wijze kan dit worden bereikt?
Doelen
Korte termijn
Signaleren van gebrek aan vaardigheden
Stimuleren zelf bedenken van oplossingen, bij
voorkeur in het eigen netwerk
Iemand helpen om de situatie te begrijpen
De vraag stellen hoe iemand het voorheen deed
Kwaliteiten van bewoners stimuleren
Stimuleren om vragen te stellen
Indien allochtone bezoekers het niet begrijpen,
doorvragen in hun eigen taal
Train de (rol van de) Stipmedewerker naar
vermogen
Middellange termijn
Helpen bij wijs worden in digitaliseren
Meer begeleiden en adviseren, niet overnemen
Lange termijn
Samenwerking met andere partners
Signaleren ‘zwarte gaten’ in aanbod
In gesprek blijven hoe de zelfredzaamheid
versterkt kan worden

Acties

Vaststellen voor Stipmedewerker wat de
verwachting is omtrent zelfredzaamheid van
bewoners

Kwaliteit medewerkers borgen door een profiel
op te stellen, investeren in medewerkers en
match medewerker -taken
Infomomenten, verbinden -zelfhulpgroepjes
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Stip Midden
Thema: privacy van bewoners
Wat kan de Stip doen in het kader van privacy van bewoners? Wat zijn ambities? Op welke wijze kan
dit worden bereikt?
Doelen

Acties

Korte termijn
Gastheer/gastvrouw vraagt of een privéruimte
gewenst is
Registratie alle Stips gelijk, afhandeling van
soort vraag en gradaties in registratie

Visie (door werkgroep): bekijken wat is nodig?
Niet meer registreren dan nodig?

Dossiervorming op nummer (voorstel vanuit
Stip-Oost)
Meer privé ruimtes (spreekkamers,
binnenhofje)

Andere inrichting van de ruimte
(schotten/geluidswerend)

Middellange termijn
Als medewerker niet in je eigen wijk werken (als
bewoner niet de buurvrouw als stipmedewerker tegenkomen)
Spelregels (transparantie): hoe om te gaan met
privacy, voor zowel Stip-medewerker als voor
‘klant’

Beveiliging gegevens
Kasten met slot
Geen gegevens (persoonsgebonden) opslaan
Alleen diensten registreren, anders: schriftelijke
toestemming

Registratie in de hand van de bewoner houden
Meer intervisie tussen Stips inzake privacy (niet
ieder afzonderlijk het wiel uitvinden)
Database “vraag en antwoord anoniem”
Lange termijn
Eenduidige inrichting Stips op gebied van
privacy
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Thema: ontmoetingsfunctie Stip
Wat willen de verschillende deelnemers bereiken met de ontmoetingsfunctie van de Stip? Op welke
wijze kan dit worden bereikt?
Doelen
Korte termijn
Helder krijgen wat iedereen verstaat onder
ontmoetingsfunctie

Doorvragen/ behoefte
Aandacht/ tijd geven
Stip medewerker toerusten om ontmoeting te
laten gebeuren
Drempelloos zijn tijdens openingsuren
Faciliteren van ontmoeting

Middellange termijn
Wijkafhankelijk/ behoefte in wijk polsen,
Inspiratie opdoen bij Oost
Er zijn al veel activiteiten voor ontmoeting,
bewoners daarheen verwijzen, weten wat er is,
verbinding leggen als kans van de Stip
Bewoners kunnen ook iets komen brengen, dit
faciliteren
Lange termijn

Acties

Met elkaar in gesprek gaan over: waar dient de
ontmoetingsfunctie voor? Moet de ruimte
leidend zijn? Afhankelijk van motivatie
medewerkers, hiervoor is diversiteit nodig. De
één vindt het leuk om hiermee iets te doen, de
ander niet.
Moet er een ontmoetingsfunctie zijn? Willen we
dit? En wat verstaan we hieronder? Primair
informatie & advies, maar ook praatje maken

Prikbord met vraag- en aanbod
Talenten signaleren / signaleringsfunctie
Vraagwederkerigheid
Durf te vragen
Wijkblad benaderen
Feedback / input bewoners ophalen
Door sociale kaart bewoners aan elkaar
verbinden
Inspiratie opdoen bij Oost
outreachend werken
Doorverwijzen als onderdeel van het geheel

Ruimte anders inrichten
Ruimte is niet geschikt, te klein en geen goede
plek in gebouw (doorloop)
Stips op dezelfde wijze handelen voor
ontmoeting (bv koffie)
Vraag/ aanbod inzichtelijk maken
Behouden: ontwikkelingen rondom wijkwebsite
en wijkblad
Ontmoeting faciliteren

Aansluiten bij werkgroep
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In kaart brengen huidig aanbod (SWON/
opbouwwerker)
Op zoek gaan waar overzicht is: opbouwwerk/
beheer/ Marian
Hiermee aan de slag gaan (hoeft niet per se
volledig te zijn)
Bibliotheek benaderen

Thema: bereikbaarheid Stip
Welke ambities hebben de deelnemers ten aanzien van de bereikbaarheid? Op welke wijze kan hieraan
gewerkt worden?
Doelen
Korte/ middellange en lange termijn
Doelgroepen
Meer bewoners met lage
inkomensproblematieken en laaggeletterdheid
bereiken.
Als de Stip meer bewoners gaat bereiken dan is
er wel een grotere ruimte nodig en meer
medewerkers. Evenals ruimere en duidelijkere
openingstijden (nu dinsdagmiddag,
woensdagochtend en donderdagmiddag).
Diensten
Meer diensten aanbieden (bijv.
belastingspreekuur) is een wens en zal ook
meer bewoners trekken.

Locatie/plek
Een meer centrale ligging van de Stip in de
buurt.
Stadsdelen te groot voor 1 Stip; Stips dichter bij
bewoners. Stips in de wijken of Stip gaat naar
bewoners toe of naar vindplaatsen waar
bewoners zich bevinden en helpt bewoners met
informatie en adviesvragen op locatie.

Huidige locatie in voorzieningenhart ‘ Hert,
grote wens om meer zichtbaarheid en voorin
het gebouw een plek te hebben. Daarnaast is er
een wens voor een duidelijke aanduiding met
bewegwijzering, een ruimere plek en een bord
Stip buiten. De huidige plek is te krap. Er is ook

Acties

In het bereiken van deze doelgroepen worden
ook al een aantal dingen in gedaan door de
werkbegeleider, door outreachend en
persoonlijk contact te leggen met bepaalde
doelgroepen.

Er gebeurt nu al wel heel veel, maar qua
diensten zou er nog meer kunnen. Bij de wens
voor meer diensten, diensten uitzoeken die
zoveel mogelijk aansluiten bij de doelgroepen
die je wilt bereiken.
Op dit onderwerp loopt de ontwikkeling om een
schil met experts materiële dienstverlening
rond de Stip te organiseren.
Onderzoeken: komen de bewoners uit andere
wijken uit Midden hier naartoe? Zou de Stip
niet centraler moeten liggen?
Voor wat betreft vindplaatsen aansluiten bij
wat er al in de wijk is. Bijvoorbeeld een
activiteit, vooral kleinschalige activiteiten
(braderie werkt niet). Dit is zowel informatie en
advies als ontmoeten. Ook outreachend zijn. Te
denken valt ook aan een mobiele Stip (of
standje bij supermarkt) en huisbezoeken.
In gesprek met beheer wat de mogelijkheden
zijn in ‘t Hert. Ruilen van ruimtes, of flexibel
gebruik maken van ruimtes. Liefst zoveel
mogelijk voorin het gebouw.
Mocht andere mogelijkheden in ‘t Hert niet
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behoefte aan meer ruimte om in privacy
gesprekken te voeren.
Communicatie
Communicatieplan gericht op de wijk en de
diversiteit van de doelgroepen

lukken, dan onderzoeken opties voor andere
locatie.
Weten bewoners dat de Stip in ‘t Hert zit en wat
ze doen. Kijken voor wie je er wilt zijn en hoe je
deze bewoners bereikt, daar passende
communicatiemiddelen bij zoeken. Vergroten
naamsbekendheid van de Stip
Focus maken wie wil je bereiken en hier je
aandacht vooral op richten. Focus qua
communicatie niet op hele wijk, maar specifiek
op welke doelgroepen het meeste baat hebben
bij de Stip. Diensten voor deze doelgroepen ook
meer over communiceren.
Laaggeletterden (speelt ook onder een groot
deel van de bezoekers), specifieke aandacht
hoe je deze bewoners kunt bereiken
Social media
Het is alleen de vraag of de te bereiken
doelgroepen zich wel bevinden op social media.
Er kan gedacht worden aan een chatfunctie
online. Email is er al. Facebookpagina is er ook.
Dan wel duidelijk aangeven wanneer en hoe je
bereikbaar bent, zodat je beantwoorden van
vragen evt. waar kan maken.
Veel gestelde vragen m.b.t. de Stip op een site
zichtbaar maken en een link op de site maken
naar de gemeentesite.

Telefonische bereikbaarheid bij bijv. afspraken
afzeggen

Toegankelijkheid vergoten

Bekend bij professionals
Er zijn al folders over sociaal wijkteam en Stip
bij de diverse samenwerkingspartners
Persoonlijke gesprekken om de Stip te
informeren.
Mogelijke oplossing: bewoners kunnen
afspraken afmelden bij de I&A lijn en die sturen
een email aan de betreffende Stip.
Spreekkamer aan ene zijde gebouw, lift aan
andere zijde gebouw van gebouw is niet handig
i.v.m. toegankelijkheid van spreekkamer.

Imago
Wat zou het imago moeten zijn: Een plek waar
je komt als je het niet precies weet.
Ontwikkelpunt: wens om Stip méér te laten zijn
dan informatie en advies, ook ontmoeting en
verbinding. Wat wil je in de wijk? Wat wil je
toegevoegd zien?
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Stip Zuid
Thema: informatie en advies
Welke ambities hebben de deelnemers ten aanzien van de functie informatie en advies? Op welke
wijze kan hieraan gewerkt worden?
Doelen

Acties

Korte termijn
Voorzieningen Nijmegen en betreffende
organisaties in beeld brengen.

Sociale kaart

Ook andersom bekendheid creëren van de Stip
en wat de Stip doet bij andere voorzieningen.

Informatie verstrekken aan voorzieningen.

Ervoor zorgen dat informatie (ook over andere
voorzieningen) up to date blijft.

Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?

Middellange termijn
Goed zicht hebben op alle voorzieningen in
Nijmegen – voorliggende voorzieningen eerder
inzetten.
Meer doelgroepen aantrekken.
De term Stip verhelderen zodat voor iedereen
duidelijk is wat er wordt geboden.
Meer fysieke aanwezigheid van
beroepskrachten, specialisme in de wijk.
Gemotiveerde medewerkers.
Lange termijn
Voor een ieder (makkelijk toegankelijk zijn (alle
doelgroepen)- naar buiten duidelijk maken dat
de Stip er is voor alle doelgroepen.

Korte lijnen tussen SWT en Stip, het liefst in
hetzelfde gebouw.
Meer casuïstiek over de Stip in de wijkkrant
zodat helder is waarvoor de Stip is.

Aanverwante organisaties of
vertrouwenspersonen inzetten om jongeren
/andere doelgroepen aan te trekken.
Idee: info en advies voor en door jongeren in
samenwerking met Jimmy’s /SWT/JW /
straatcoaches.

Thema: toegankelijkheid en laagdrempeligheid
Welke ambities hebben de deelnemers ten aanzien van toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de
Stip? Op welke wijze kan hieraan gewerkt worden?
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Doelen

Acties

Korte termijn
Stip voor jongeren door Jongeren
Bekendheid vergroten en verduidelijken wat
Stip doet (wel besluiten bij wie er meer
bekendheid moet zijn, is dat iedereen?)
Ook voor doelgroepen zoals LVG, psychiatrie,
etc.

Voorbeeld casussen in wijkkrant en op facebook
Meer communicatie
Mond op mond werkt al goed maar mag beter

Profilering beter/ meer helder

Meer duidelijkheid over wat de Stip doet. Meer
duidelijkheid voor professionals en bij
instellingen. Stip kan ook spin web zijn voor
andere professionals.
Middellange termijn
Bekendheid creëren

Stip moet het initiatief nemen in
samenwerking/ bekendheid creëren bij
professionals.
Andere professionals ‘gebruiken’ op zoeken en
inzetten.

Meer doelgroepen bereiken, of de Stip voor
meer doelgroepen toegankelijk maken.

Bewoners ophalen die wel willen maar
bijvoorbeeld niet bij het Stip kunnen komen,
mobiele Stip?

Stip toegankelijk maken voor jongeren.

Stip samenwerken met Jimmy’s/ jongerenwerk/
SWT/ straat coaches/ tbv jongeren (jongens
vooral…) onder de 27 jaar. Daarmee moeten
meisjes niet vergeten worden maar daar heeft
straatcoaches nauwelijks contact mee.

Lange termijn
Meer deskundigheid ontwikkelen bij
medewerkers Stip voor doelgroepen van LVG en
psychiatrie. Die voelen zich nu nog vaak niet
begrepen of begrijpen de info niet van het Stip.
Bereiken van jongeren die wel hulp nodig
hebben maar niet bij jongerenwerk bekend zijn.
Bijvoorbeeld jonge mantelzorgers. Jongeren
meer binnenhalen, bijvoorbeeld ook meisjes en
ouders die niet bekend zijn bij straat coaches.

Presentatie door rolmodel bijvoorbeeld voor
allerlei doelgroepen. Ook bijvoorbeeld folders
aanpassen op de doelgroepen.
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Thema: signaleren en doorverwijzen
Welke ambities hebben de deelnemers ten aanzien van de functie signaleren en doorverwijzen? Op
welke wijze kan hieraan gewerkt worden?
Bij dit onderwerp is geen onderscheid gemaakt tussen korte, middellange of lange termijn doelen.
Doelen

Acties

Bereikbaarheid en bekendheid.

Een logo voor de Stip die de functies van de Stip
weergeeft. Bijvoorbeeld wegwijzers met daarin
de functies van de Stip.

Aansluiten bij DNA van de wijk
Bereik van de Stip

Mond op mondreclame over de Stip. Alleen
folder over de Stip niet genoeg om bewoners te
bereiken.
Kijken hoe je als Stip specifieke doelgroepen
bereikt, bijvoorbeeld bewoners met een
beperking. In de gespreksvoering tussen
medewerkers en deze bewoners, dit vraagt een
andere benaderingswijze. Kun je dit verwachten
van medewerkers?
Investeren in bewustwording hoe zij bewoners
met een verstandelijke beperking kunnen
herkennen. Er wordt al gewerkt met
ervaringsdeskundigen in de Stip.

Kwaliteit van dienstverlening

Inwerkprogramma voor de gastvrouw.
Gastvrouw doet de eerste korte intakevraag en
daarna verdeelt ze de casus onder de
medewerkers. De gastvrouw geeft aan dat het
haar nog niet altijd duidelijk is, hoe ze de casus
het beste kan verdelen onder de medewerkers
of waar deze soms thuis hoort. De gastvrouw
zou deze vraag kunnen voorleggen aan de
beroepskracht, lees werkbegeleider, van de
Stip. Van belang is hiervoor dat de
werkbegeleider de ruimte houdt om dergelijke
vragen te beantwoorden.

Aantrekken jongeren

Voor jongeren is het heel belangrijk dat ze goed
geholpen worden. Heel duidelijk zijn en warme
overdracht is voor jongeren belangrijk.
Straatcoaches moeten een goede inschatting
kunnen maken of iets bij een Stip thuis hoort of
niet. Op dit moment is voor hen nog niet
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helemaal duidelijk of de Stip voor deze jongeren
de beste plek is. De Stipcoördinator gaat hier
samen met de straatcoaches naar kijken.
Meer organisaties organiseren dichtbij de vraag
en dichtbij de Stip. Zeker als het gaat om
gevoelige informatie.
Goede kwaliteit van informatie en advies.
Evenals korte lijnen voor doorverwijzen.
Bij de Stip is een goede sociale kaart, waarin
ook incidentele of eenmalige activiteiten zijn
opgenomen.
Behouden dat je met alle vragen in de Stip
terecht kunt voor informatie en advies. Voor
ontmoeten en verbinden duidelijker
omschrijven wat Stip daar wel en niet in kan
betekenen.
Doorverwijzen niet alleen naar
beroepskrachten, kan ook zijn verbinding naar
bewoners in de wijk.

Daarvoor is de hulp, verantwoordelijkheid en
het aanleveren van informatie van wijkpartners
voor nodig. De Stip profileert zich hierin als
verbinder, ook richting partners.
Voorbeelden/casussen beschrijven in de
wijkkrant waarvoor bewoners bij de Stip terecht
kunnen. Zodat bewoners weten wanneer ze
andere bewoners kunnen verwijzen naar de
Stip

Sociaal wijkteam Zuid (Grootstal en Hatertse
Hei) wil op het vlak van verbinden en
ontmoeten inzet van de Stip, het liefst op
locatie. Zodat de Stip aan bewoners informatie
kan geven over activiteiten en dergelijke en
verbinding kan maken tussen bewoners.
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Bijlage 3 Omgevingsfactoren
Kenmerken van de stadsdelen Dukenburg, Hatert, Midden en Oud-West
Op basis van de documenten Stadsgetallen en de Stads- en wijkmonitor (Gemeente Nijmegen, 2016)
wordt er een beeld geschetst van demografische en sociaal-culturele kenmerken van de vier
stadsdelen.
Demografische kenmerken

Dukenburg

Zuid

Midden

OudWest

Centrum NieuwWest

Nijmegen
breed

Inwonersaantal

22.113

23.406

18.925

13.980

11.557

16.775

172.096

Aantal mannen

48,6 %

47,6 %

48,2 %

47,3 %

49,2%

48,6%

48,2 %

Aantal vrouwen

51,4 %

52,4 %

51,8 %

52,7 %

50,8 %

51,4 %

51,8 %

Tabel 1: algemeen (Gemeente Nijmegen, 2016)
De verdeling tussen mannen en vrouwen is in de verschillende stadsdelen redelijk evenredig, ook in
vergelijking met de gehele gemeente.

0-14
15,5 %
13,4 %
14,1 %
12,5 %
3%
14,5 %
14 %

15-24
11,4 %
15,4 %
18,1 %
19,7 %
35,4 %
16,9 %
18,5 %

Dukenburg
Zuid
Midden
Oud-West
Centrum
Nieuw-West
Gemeente
Nijmegen
Tabel 2: Leeftijden (Gemeente Nijmegen, 2016)

25-49
32,1 %
30,6 %
34 %
38,2 %
39,8 %
35,1 %
34,4 %

50-64
19,6 %
19,9 %
19,4 %
18 %
12,3 %
16,7 %
18,3 %

65+
21,3 %
20,7 %
14,4 %
11,7 %
9,5 %
16, 8%
14,9 %

Opvallend bij de verdeling van de leeftijden zijn de stadsdelen Dukenburg en Zuid. In vergelijking met
de Gemeente Nijmegen, is de leeftijdscategorie 65+ meer vertegenwoordigd. In het centrum zien we
de grootste groep jongeren (15-24 jaar) en weinig kinderen (0-14 jaar).
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Sociaal-culturele kenmerken
Dukenburg

Zuid

Midden

OudWest
73,8 %
0,6 %
1,3 %

autochtoon 66,1 %
71,2 %
87,3 %
Suriname
1,7 %
0,7 %
0,6 %
Antillen/
2,4 %
1,1 %
0,8 %
Aruba
Turkije
3,9 %
4,6 %
3,8 %
5,7 %
Marokko
4,1 %
2,1 %
1,8 %
2,7 %
westerse
12,6 %
14 %
10,7 %
11,1 %
landen
ov.
niet- 9,4 %
6,4 %
4%
5%
west.
landen
Tabel 3: Herkomstgroepering (Gemeente Nijmegen, 2016)

Centrum NieuwWest
78,4 %
71,2 %
0,6 %
0,8 %
0,9 %
1,2 %

Gemeente
Nijmegen
74,9 %
0,9 %
1,2 %

0,8 %
0,8 %
13,6 %

4,9 %
4,6 %
10,8 %

3,1 %
2,1 %
11,9 %

4,8 %

6,4 %

5,8 %

Bij de herkomstgroepering valt op dat in stadsdeel Dukenburg de groepering autochtoon in mindere
mate vertegenwoordigd is, in vergelijking met de andere stadsdelen en de Gemeente in het algemeen.
Ook is het aantal inwoners in de categorie overige niet-westerse landen in dit stadsdeel groter in dit
stadsdeel. In Zuid, Oud-West en Nieuw-West zijn inwoners met een Turkse achtergrond sterker
vertegenwoordigd in vergelijking met de andere stadsdelen.
In afbeelding 1 wordt het aantal uitkeringsgerechtigden per wijk weergegeven. Het aantal uitkeringen
(WW, arbeidsongeschiktheid en
bijstand) wordt uitgedrukt in
percentages in de leeftijdsklasse
15-64. In de drie wijken Hatert,
Zwanenveld en Meijhorst bedraagt
het aantal uitkeringen meer dan
een kwart van het aantal personen.
Daarnaast is ook in een aantal
andere wijken van Dukenburg en in
delen van Oud-West en NieuwWest
het
aantal
uitkeringsgerechtigden hoog.

Afbeelding 1: Sociale zekerheid
(Gemeente Nijmegen, 2016)
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Leefbaarheid en sociaal klimaat per wijk

Stip Dukenburg: Tolhuis, Zwanenveld,
Meijhorst, Lankforst en Aldenhof.
Stip Zuid: Hatertse Hei, Grootstal, Hatert
en Brakkenstein.
Stip Midden: Nije veld, Hazenkamp, St.
Anna, Goffert en Heijendaal.
Stip Oud-West: Biezen en Wolfkuil.
Stip
Centrum:
Stadscentrum.

Benedenstad

en

Stip Nieuw-West: Hees, Heeseveld en
Neerbosch-Oost.

Afbeelding 2: Overzicht wijken (Gemeente Nijmegen, 2015)
Wijken van Stip Dukenburg
Tolhuis maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie
van bewoners behoort de wijk tot het laagste woningmarktsegment. Het woon- en leefklimaat in de
wijk zijn voor Nijmegen gemiddeld en maken positieve ontwikkelingen door. Bewoners geven een
ruime voldoende aan hun woonomgeving. Het gebied rond de 52e en 75e straat heeft bijzondere
aandacht nodig volgens wijkprofessionals. Samen met de bewoners, woningcorporatie, politie en het
opbouwwerk is gewerkt aan verbetering van de leefbaarheid. Er is al veel geïnvesteerd in de openbare
ruimte, in aanpak van problemen achter de voordeur en de sociale cohesie in deze buurt. In de wijk
Tolhuis is het sociaal klimaat op een voor Nijmegen gemiddeld niveau. Wijkprofessionals geven aan
het sociaal klimaat in de wijk relatief rustig te vinden (Gemeente Nijmegen, 2016).
De wijk Zwanenveld behoort, gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners, tot
het laagste stedelijke woningmarktsegment. De gemeente Nijmegen beschouwt Zwanenveld als een
aandachtsgebied. Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn voor Nijmegen onder gemiddeld en
ontwikkelen zich op het gebied van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid negatief. Wel
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geven bewoners een ruime voldoende aan hun woonomgeving. Vooral de geringe maatschappelijke
participatie en zelfredzaamheid van de bewoners draagt bij aan een ondergemiddeld woon- en
leefklimaat. Daarnaast blijven ook de algemene oordelen en de woonomgeving achter t.o.v. het
Nijmeegs gemiddelde. Het sociale klimaat in de wijk is prima (gemiddeld). Wijkprofessionals geven aan
dat er in Zwanenveld nog wel in specifieke deelgebieden overlast en criminaliteit aan de orde zijn.
Rondom de 40e straat is er politie screening ingezet om de overlast niet verder uit de hand te laten
lopen. Daarnaast is er rond de 30e straat ook sprake van toenemende criminaliteit en overlast, zonder
zware incidenten. Ook zorgen bij het winkelcentrum rondhangende jongeren in de avonduren soms
voor gevoelens van onveiligheid (Gemeente Nijmegen, 2016).
Ook de wijk Meijhorst behoort tot het laagste woningmarktsegment, gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners. De gemeente Nijmegen beschouwt de wijk als een
aandachtsgebied. Het woon- en leefklimaat in de wijk blijven relatief gezien achter en zijn stabiel. Wel
geven bewoners een ruime voldoende aan hun woonomgeving. Wijkprofessionals zien de leefbaarheid
rond de maisonnettes (20’er straten) en de 50’er straten, na enig jaren van extra aandacht en
verbeteringen, weer wat afglijden. Het is hier voor bewoners moeilijk om ingezette verbeteringen vast
te houden. Voortuinen, trappenhuizen en openbare ruimte vervuilen. Het blijft in hun ogen een
kwetsbaar gebied, met grote, goedkope woningen waar woonoverlast en desinteresse in de openbare
ruimte aan de orde zijn. In de wijk Meijhorst laat het sociaal klimaat een voor Nijmegen gemiddeld
beeld zien met achterblijvende beoordelingen op de sociale omgeving. Scores rond betrokkenheid bij
de buurt zijn ondergemiddeld. Het aandeel bewoners dat zich gehecht voelt aan de buurt is
afgenomen, maar het aandeel bewoners dat zich inzet voor de buurt is iets toegenomen.
Wijkprofessionals beschrijven een betrokken buurt met relatief veel activiteiten en een kern van
langzittende bewoners die vooroplopen in burgerparticipatie. Er lijkt weinig instroom van nieuwere
bewoners in deze groep participerenden (Gemeente Nijmegen, 2016).
Ook Lankforst maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. Gezien de vastgoedwaarde en economische
positie van bewoners behoort de wijk tot het laagste woningmarktsegment. Het woon- en leefklimaat
in de wijk zijn voor Nijmegen gemiddeld en stabiel. Bewoners geven een ruime voldoende aan hun
woonomgeving. In vergelijking met eerdere jaren zijn algemene oordelen over de wijk van bewoners
en wijkprofessionals verbeterd. Wel blijft de zelfredzaamheid van bewoners een aandachtspunt
volgens wijkprofessionals. Bepaalde probleemhuishoudens hebben regelmatig een behoorlijke impact
op de omgeving en er zijn veel achter-de-voordeurproblemen. In de wijk Lankforst is het sociaal klimaat
op een voor Nijmegen gemiddeld niveau. Het veiligheidsniveau in Lankforst is niet afwijkend van het
gemiddelde in Nijmegen. Hoewel het aantal aangifte van woninginbraken sterk is gedaald, voelen
bewoners zich nog vaker dan gemiddeld onveilig in de wijk (Gemeente Nijmegen, 2016).
De gemeente Nijmegen beschouwt de wijk Aldenhof als een aandachtsgebied. Gezien de
vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Aldenhof tot de Nijmeegse wijken in
de laagste woningmarktsegmenten. Het woon- en leefklimaat geven een achterblijvend, maar stabiel
beeld. Wel geven bewoners een ruime voldoende aan hun woonomgeving. Wijkprofessionals noemen
Aldenhof een rustige, stabiele wijk. Het maisonnettegebied blijft hierbinnen een aandachtsgebied.
Hier wonen veel kwetsbare bewoners en gezinnen met multiproblematiek. Er is in dit deel van de wijk
de afgelopen tien jaar veel geïnvesteerd in verbetering van de sociale cohesie. In de wijk Aldenhof laat
het sociaal klimaat in de wijk een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien met achterblijvende
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beoordelingen voor de sociale omgeving. Bewoners geven aan zich minder dan gemiddeld met de
buurt verbonden te voelen en beoordelen de sociale samenhang als achterblijvend. Wel vindt een
hoog aandeel bewoners de buurt belangrijk voor het sociale leven. Wijkprofessionals beschrijven voor
het maisonnettegebied een zeer actief bewonersplatform met veel positieve uitstraling naar buiten
toe (Gemeente Nijmegen, 2016).
Wijken van Stip Zuid
De wijk Hatertse Hei maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Zuid. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners behoort de wijk tot het lagere middensegment van de Nijmeegse
woningmarkt. Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn voor Nijmegen gemiddeld en stabiel. Bewoners
geven een ruime voldoende aan hun woonomgeving. Op veel terreinen is Hatertse Hei een heel
gemiddelde wijk. Wel wordt een kwetsbaarheid van de bevolking zichtbaar op het terrein van
gezondheid en welzijn. Wijkprofessionals beschrijven Hatertse Hei als een prettige, fijne woonwijk. De
nabijheid van een gevarieerd winkelaanbod, goede busverbindingen, ziekenhuis en gezondheidscentra
en fraaie groene gedeelten dragen bij. In de wijk Hatertse Hei is het sociaal klimaat op een voor
Nijmegen gemiddeld niveau (Gemeente Nijmegen, 2016).
De wijk Grootstal behoort tot het lagere middensegment van de Nijmeegse woningmarkt. Het woonen leefklimaat in de wijk zijn voor Nijmegen gemiddeld en (na licht negatieve ontwikkelingen in het
verleden) stabiel. Bewoners geven een ruime voldoende aan deze woonomgeving. Leefbaarheid,
woonomgeving, sociaal klimaat en bewonerskenmerken zijn hier prima (gemiddeld). Attentiepunten
zijn er echter wel: het monofunctionele karakter en de kwetsbare gezondheidssituatie van de
bevolking. De wijksfeer, al lange tijd gekenmerkt door een rustige, gelijkgestemde sfeer, is volgens
wijkprofessionals veranderd. Om allerlei redenen (waaronder taakstellingen van corporaties rond
bepaalde groepen en instroom vanwege herstructureringen volkswijken elders) is er instroom van
andere leefstijlen. Enerzijds geeft men aan dat dit een gezonde ontwikkeling is van de sociale structuur
van Grootstal, anderzijds worden ook botsingen beschreven (o.a. generatieconflicten) en zijn er meer
overlastmeldingen. Door maatschappelijke instanties wordt er in dit verband veel aandacht besteed
aan multiprobleemhuishoudens in de wijk (Gemeente Nijmegen, 2016).
Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Hatert tot de Nijmeegse
wijken in het laagste woningmarktsegment. De gemeente Nijmegen geeft extra aandacht aan de in
Nijmegen-Zuid gelegen wijk. Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn voor Nijmeegse begrippen
ondergemiddeld en (na eerdere verbeteringen) stabiel. Bewoners geven overigens een ruime
voldoende aan hun woonomgeving. De woonomgeving is hier dan ook prima (gemiddeld). Vooral de
maatschappelijke positie van de bevolking en het sociaal klimaat (uitgezonderd veiligheidszaken)
blijven aandachtspunten. Het sociaal klimaat in Hatert laat een voor Nijmegen achterblijvend beeld
zien, vooral op het gebied van onderling samenleven. Inwoners geven aan elkaar minder vaak te
kennen en waarderen de onderlinge omgang en saamhorigheid relatief laag. Men is ook kritisch over
het samenleven van verschillende (etnische) groepen. Duidelijke attentiepunten zijn de relatief geringe
gehechtheid aan de buurt (afgenomen) en overlast van jongeren (stabiel gebleven) of - omwonenden
(toegenomen) (Gemeente Nijmegen, 2016).
De wijk Brakkenstein ligt ook in stadsdeel Nijmegen-Zuid. Gezien de vastgoedwaarde en economische
positie van bewoners behoort de wijk tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.
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Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn bovengemiddeld in Nijmegen en stabiel. Zowel de leefbaarheid
als (vooral) het sociaal klimaat dragen bij aan het positieve beeld. Brakkenstein is in een eerdere
Wijkmonitor door wijkprofessionals een prima wijk met een erg gunstige ligging genoemd, met
bovendien veel historie en identiteit, goede voorzieningen en actieve bewoners (Gemeente Nijmegen,
2016).
Wijken van Stip Midden
De wijk Nije Veld maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners behoort de wijk inmiddels tot het lagere middensegment van de
Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen geeft de buurt Willemskwartier extra aandacht. Het
woon- en leefklimaat in de wijk zijn voor Nijmegen gemiddeld, en maken sterk positieve
ontwikkelingen door. Achterstanden in leefbaarheid zijn vergeleken met eerdere jaren verdwenen,
bewoners oordelen hierover inmiddels positief. In de wijk Nije Veld is het sociaal klimaat op voor
Nijmegen gemiddeld niveau, waarbij de veiligheidssituatie (ondanks verbeteringen) aandacht blijft
vragen. Dat deel van de bewoners dat de buurt belangrijk vindt voor het sociale leven is hier wat kleiner
dan elders in onze stad. Opvallend is de doorgaande instroom van nieuwe bewoners, vaak van een
hogere sociaal economische status. De nieuwe mix van bevolkingsgroepen geeft andere normen en
waarden in het gebied. Rust overheerst, er zijn hier volgens wijkprofessionals geen echte grote
problemen. De eerder zichtbare jeugdoverlast (respectloosheid naar omwonenden en instanties,
opvoedingsproblematiek, ander waardepatronen) speelt inmiddels veel minder (Gemeente Nijmegen,
2016).
Hazenkamp behoort tot het hoogste woningmarktsegment in Nijmegen. Het woon- en leefklimaat in
de wijk zijn bovengemiddeld in Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te
wonen en te leven. In de Hazenkamp laat het sociaal klimaat een sterk bovengemiddeld beeld zien,
waarbij bijvoorbeeld de gehechtheid aan de buurt, het samenleven van verschillende
bewonersgroepen en de veiligheidssituatie positief opvallen (Gemeente Nijmegen, 2016).
De wijk St. Anna behoort tot het hogere middensegment van de Nijmeegse woningmarkt. Het woonen leefklimaat in de wijk zijn gemiddeld voor Nijmegen en (na licht negatieve ontwikkelingen in het
verleden) stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven. Woonomgeving,
sociaal klimaat en bewonerskenmerken zijn hier prima (gemiddeld). De gezondheidssituatie van de
bevolking en onderwijsprestaties van de jeugd zijn positieve aspecten (Gemeente Nijmegen, 2016).
De wijk Goffert maakt ook deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners behoort de wijk tot het lagere middensegment van de Nijmeegse
woningmarkt. De gemeente Nijmegen beschouwt het deelgebied Kolpingbuurt als aandachtsgebied.
Leefbaarheid, woonomgeving, sociaal klimaat en bewonerskenmerken zijn hier prima (gemiddeld).
Positief is de nabijheid van veel arbeidsplaatsen. Aandachtspunten zijn de woningmarktpositie, het
voorzieningenniveau en gezondheidssituatie van de bevolking. De Kolpingbuurt is een bijzonder
deelgebied in de wijk Goffert. Leefbaarheidsproblemen zijn hier steeds meer op de achtergrond
geraakt. De eenzijdige woningvoorraad, instroom van zwakke groepen (en daarmee samenhangende
problematiek en netwerk) en de hoge mutatiegraad zijn volgens wijkprofessionals bedreigingen voor
deze buurt. In de wijk Goffert laat het sociaal klimaat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien, net als
eerdere jaren. Het sociaal klimaat in de Kolpingbuurt kunnen we typeren als naar binnen gericht, met
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geheel eigen normen en waarden, en vaak een opvallende onderlinge tolerantie en acceptatie. Met de
instroom van nieuwe bewoners ziet ‘de oude garde’ de saamhorigheid van vroeger verdwijnen, maar
het volkswijkgevoel met een positieve sociale controle is gebleven (Gemeente Nijmegen, 2016).
Heijendaal is naast een (hoogwaardig) werkgebied ook een woon- en leefomgeving voor vele
Nijmegenaren. De wijk maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden, en behoort gezien de
vastgoedwaarde en economische positie van bewoners tot het hogere middensegment van de
Nijmeegse woningmarkt. Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn bovengemiddeld in Nijmegen en
stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven. Zowel de leefbaarheid en
woonomgeving als de maatschappelijke kracht van de bevolking dragen bij aan dit positieve beeld. De
woningmarktpositie en gezondheids- en onderwijskenmerken zijn bijvoorbeeld positieve aspecten. In
de wijk Heijendaal laat het sociaal klimaat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien, waarbij de
gehechtheid aan de buurt positief opvalt (Gemeente Nijmegen, 2016).
Wijken van Stip Oud-West
De wijk Biezen, met daarbinnen het Waterkwartier, ligt in stadsdeel Oud-West. Gezien de
vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot het lagere middensegment
van de Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen geeft extra aandacht aan deze wijk. Het woonen leefklimaat in de wijk zijn voor Nijmegen gemiddeld, en maken al langere tijd positieve
ontwikkelingen door. Bewoners geven een ruime voldoende aan hun woonomgeving. De genoemde
positieve ontwikkelingen komen naar voren in de hogere beoordeling van het woon- en leefklimaat in
de Wijkmonitor. En in gunstiger oordelen van bewoners en wijkprofessionals in samenhang met de
herstructurering en stedelijke vernieuwingsprocessen hier. In de wijk Biezen laat het sociaal klimaat
een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien. De veiligheidssituatie is daarbij volgens wijkprofessionals
gunstig, en meer bewoners voelen zich veilig. Attentiepunten zijn de relatief geringe gehechtheid aan
de buurt, de afnemende bereidheid zich in te zetten voor de eigen woonomgeving en de onderlinge
overlast die bewoners ervaren. Het aandeel bewoners dat de buurt belangrijk vindt voor het sociale
leven is hier wat kleiner dan elders in onze stad. Er zijn bij bewoners (wijkraad) zorgen over de sociale
cohesie en verbondenheid door de verschillende nieuwe instroom in de wijk. Zij zien een
verschuivende mentaliteit. De instroom door de verkoop van woningen heeft een andere leefstijl dan
de buurtbewoners, meer op zichzelf ("yuppen en tweeverdieners"). In veel gevallen lijkt dit wel goed
te gaan, maar het heeft tijd nodig. Anderzijds is er ook een duidelijke zwakke instroom in de verhuurde
woningen, mensen die geregeld zorgen voor woonoverlast of vervuiling van de openbare ruimte
(Gemeente Nijmegen, 2016).
De wijk Wolfskuil maakt ook deel uit van stadsdeel Oud-West. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners behoort de wijk tot het lagere middensegment van de Nijmeegse
woningmarkt. De gemeente Nijmegen beschouwt Wolfskuil als aandachtsgebied. Het woon- en
leefklimaat in de wijk staan niet langer op achterstand. Zij zijn voor Nijmegen gemiddeld, en maken
duidelijk positieve ontwikkelingen door. Bewoners geven een ruime voldoende aan hun
woonomgeving. Het gunstiger oordeel hangt samen met ontwikkelingen in de leefbaarheid,
woningmarkt en veiligheidssituatie. In de wijk Wolfskuil vinden grote ontwikkelingen plaats, met
volgens wijkprofessionals grote potenties voor de leefbaarheid. Zij noemen het Nachtegaalplein en
omgeving, het voormalig Jacobsterrein (Molenweg), het terrein Braam aan de Palmstraat en sloop en
nieuwbouw van woningen in de Rozenbuurt. De langer zittende bevolking, de ‘Kuulers’, geven volgens
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de Wijkraad aan dat de wijk is veranderd. Andere buren, andere omgang. Er is veel belangstelling voor
de nieuwe woningen. Nieuwe bewoners kiezen inmiddels bewust voor de wijk. Dit zijn volgens
wijkprofessionals signalen van opwaardering van de wijk op sociaal, cultureel en economisch gebied
('gentrification'). In de Wolfskuil toont het sociaal klimaat een voor Nijmegen gemiddeld beeld.
Veiligheidsindicatoren scoren niet langer ondergemiddeld, hoewel er wel veel woninginbraken naar
voren komen. De relatief geringe gehechtheid aan de buurt, de afnemende bereidheid zich in te zetten
voor de eigen woonomgeving en de onderlinge overlast die bewoners ervaren zijn andere
aandachtspunten (Gemeente Nijmegen, 2016).
Wijken van Stip Centrum
De wijk Benedenstad maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Centrum. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners, behoort deze wijk qua woningmarkt tot de lagere
middensegment. Volgens de Wijkmonitor (2016) is het woon- en leefklimaat in de wijk gemiddeld
vergeleken met de andere wijken in Nijmegen. Dit is de laatste jaren stabiel. De bewoners vinden de
Benedenstad een goede omgeving om te wonen en te leven. Vooral het voorzieningenniveau en de
gezondheidssituatie van de bewoners zijn positieve aspecten. Aandachtspunten in de Benedenstad
zijn de milieu- en verkeershinder en de sociale aspecten als saamhorigheid en sociale (buurt-)
contacten. In de Benedenstad zijn er geen risicogebieden rondom de leefbaarheid. Het sociaal klimaat
in totaliteit blijft niet langer achter en is gemiddeld binnen Nijmegen. Er wordt wel relatief veel
aangiften gedaan van agressiedelicten en overlast door jongeren. De bevolkingssamenstelling van de
wijk is redelijk homogeen (Gemeente Nijmegen, 2016).
De wijk Stadscentrum maak deel uit van stadsdeel Nijmegen-Centrum. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners, behoort deze wijk qua woningmarkt tot het hogere
middensegment. Volgens de Wijkmonitor (2016) is het woon- en leefklimaat in de wijk gemiddeld
vergeleken met de andere wijken in Nijmegen. Dit is de laatste jaren stabiel. De bewoners vinden het
Stadscentrum een goede omgeving om te wonen en te leven. De woonomgeving en maatschappelijke
kracht van de bevolking zijn gemiddeld. Wel wordt aangegeven dat de wijk extra aandacht krijgt
vanwege gerelateerde leefbaarheidsproblemen. Vergeleken met de andere wijken blijft het sociaal
klimaat achter. Aandachtspunten zijn de sociale sfeer, de veiligheidssituatie en de milieu- en
verkeershinder. In het Stadscentrum zijn er geen risicogebieden rondom de leefbaarheid. Er is wel
overlast door drank- en drugsverslaafden, door horecagelegenheden en afwijkend verkeersgedrag van
bezoekers. Ook zijn er veel aangiften van agressiedelicten en veel overlast door jongeren, dit hangt
vermoedelijk samen met het aanbod van uitgaansgelegenheden van het gebied (Gemeente Nijmegen,
2016).
Wijken van Stip Nieuw-West
De wijk Hees maakt deel uit van het stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners, behoort deze wijk qua woningmarkt tot het hoogste segment.
Volgens de Wijkmonitor (2016) is het woon- en leefklimaat in de wijk stabiel en bovengemiddeld in
vergelijking met de andere wijken in Nijmegen. De leefbaarheid wordt hier gezien als goed en is al
langere tijd stabiel. Binnen deze wijk zijn er geen risicogebieden. De bewoners van de wijk Hees vinden
dit een goede wijk om in te wonen. Het sociale klimaat van Hees kent een positief beeld, de
buurtbinding en inzet voor de buurt zijn hoog, net als de waardering voor de cohesie. Ondanks het
bovengemiddelde aantal woninginbraken is het gevoel van veiligheid goed. Aangegeven wordt dat de
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doelgroep ouderen het meest kwetsbaar is. De wijkprofessionals geven aan dat vooral ouderen
waarvan de partners wegvallen, minder sociale contacten hebben in de buurt. Verder wordt er
aangegeven dat er weinig ontmoetingsplekken zijn voor vooral de jongere generatie (Gemeente
Nijmegen, 2016).
De wijk Heeseveld maakt deel uit van het stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West. Gezien de vastgoedwaarde
en economische positie van bewoners, behoort deze wijk qua woningmarkt tot het laagste segment.
Volgens de Wijkmonitor (2016) is het woon- en leefklimaat in de wijk gemiddeld in vergelijking met
andere wijken in Nijmegen. Ook het sociale klimaat scoort in Heeseveld gemiddeld. De gemeente
Nijmegen besteedt extra aandacht aan de wijk Heeseveld om zo het woon- en leefklimaat te
verbeteren, hierdoor maakt de wijk al langere tijd positieve ontwikkelingen door. De leefbaarheid
wordt als ruim voldoende gezien en is over een langere periode stabiel. Bewoners van de wijk geven
een ruim voldoende voor hun woonomgeving. Heeseveld is een aandachtswijk. Het blijft echter een
kwetsbaar gebied en dat zit hem vooral in de sociaal maatschappelijke positie van de bewoners. De
kern van de achterstanden is de achter-de-voordeurproblematiek, de lage sociale-economische status
van veel huishoudens, de geringe participatie en onderlinge ontmoeting. Er zijn risicogebieden binnen
de wijk, rondom de Paul Krugerstraat, het Pieter Postplein en rondom het Danielsplein, waar de
situatie zwak of onvoldoende is. Vooral het samengaan van verschillende herkomstgroepen en
jongerenoverlast zijn hier issues voor bewoners. In deze volksbuurt met veel kleine sociale
huurwoningen leven allerlei herkomstgroepen samen, wat in de basis een mooi en positief beeld
oplevert. De wijksfeer hier wordt beschreven als een soort familiebedrijf, waar bijna iedereen elkaar
kent. Het sociale leven, van vooral de sterk aanwezige allochtonen, speelt zich rond de moskee af. Deze
speelt een actieve rol en zet zich in voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en dagbesteding voor
ouderen. Hierdoor is de situatie rondom de jongerenoverlast verbeterd en hebben vele anderen een
dagbesteding. Hierdoor is de situatie in de wijk niet langer ontvlambaar. In de wijk lijken jongeren geen
duidelijke plek te kunnen vinden en dat uit zich in verveling. Verder is er een wijkcentrum ‘Heseweide’
die in het hart van de wijk ligt en gebruikt wordt voor vele verschillende activiteiten, waarbij er diverse
bewonersgroepen actief zijn. Ondanks de bovengenoemde aandachtsgebieden van de wijk, is de wijk
aantrekkelijk vanwege de lage huur en zijn centrale ligging (Gemeente Nijmegen, 2016).

De wijk Neerbosch-Oost maakt deel uit van het stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West. Gezien de
vastgoedwaarde en economische positie van de bewoners, behoort deze wijk qua woningmarkt tot
het laagste segment. Volgens de Wijkmonitor (2016) is het woon- en leefklimaat in de wijk onder het
gemiddelde in vergelijking met de andere wijken in Nijmegen. Het sociale klimaat in Neerbosch-Oost
blijft achter en wordt daarmee lager beoordeeld. Toch geven bewoners hun woonomgeving een ruime
voldoende. De gemeente Nijmegen besteed extra aandacht aan het woon- en leefklimaat van de wijk.
Hierdoor is er een langzame verbetering te zien, toch zijn er nog veel aandachtspunten.
Aandachtspunten van de wijk zijn onder andere het achterblijvend beeld rondom integratie en
samenleven. Ook zijn de thema’s ontmoeting, overlast en veiligheid belangrijke ontwikkelingspunten.
Verder zijn bewoners vooral kritisch over het samengaan van verschillende herkomstgroepen en de
overlast door jongeren. Woonoverlast in de wijk hangt samen met de botsende leefstijlen, niet alleen
door specifieke doelgroepen, maar ook door zelfstandig wonende psychiatrische bewoners en door
langer thuiswonende jongeren. In het winkelcentrum Notenhout werd afstand en wrijving ervaren
tussen winkeliers en bezoekers, maar ook door jongeren uit de wijk. Bezoekers geven aan zich onveilig
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en geïntimideerd te voelen. Een groeiend veiligheidsrisico is de groep jeugdigen (7,8,9 jaar) die
zichtbaar probleemgedrag vertonen. Het verbeteren van het woon- en leefklimaat zou de
jongerenoverlast moeten terugdringen. Sinds het winkelcentrum wordt gebruikt als ontmoetingsplek
voor jongeren, is de ervaren overlast de laatste tijd duidelijk verminderd. Het aandeel bewoners dat
het sociale leven in de wijk belangrijk vindt, is wat kleiner dan in andere wijken binnen Nijmegen.
Binnen Nijmegen bestaat het beeld dat de wijk Neerbosch-Oost achterloopt op het gebied van
veiligheid. Toch zijn er op veiligheidsgebied verbeteringen te zien. Ook de investeringen in het
woningbestand door de corporaties en de verbetering in de openbare ruimten hebben een bredere
betekenis voor deze wijk. Wijkprofessionals signaleren een groeiende trots van bewoners en
ondernemers op de eigen wijk. Door bemoeienis vanuit de gemeente en instellingen heerst er reeds
een aantal jaren rust in deze omgeving. Het veiligheidsbeeld is in totaliteit niet ongunstig. De sfeer van
de wijk wordt beschreven als een dorpskarakter in een grootstedelijke omgeving. Dit is vooral
belangrijk voor de bewoners die hier al lang wonen, zij kennen veel andere bewoners. Ook de
buurtparticipatie is groeiende en er is op tal van terreinen een netwerk van actieve bewoners. In de
wijk zijn diverse gelegenheden te vinden, waar bewoners van alle leeftijden elkaar zowel binnen als
buiten kunnen ontmoeten. Wijkprofessionals merken dat veel van deze locaties nog onbekend zijn bij
de bewoners of dat er drempelvrees is om deze plekken te bezoeken (Gemeente Nijmegen, 2016).
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Bijlage 4 Verantwoording onderzoeksmethodologie
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze het onderzoek is uitgevoerd. Hierbij wordt aandacht
besteed aan de visie op de onderzoeksmethodologie en de methoden die tijdens het onderzoek zijn
gebruikt.
Visie op de onderzoeksmethodologie
Op het terrein van sociaal beleid is er een toenemende behoefte om betrouwbaar te kunnen meten
welke effecten sociale interventies daadwerkelijk hebben. Kortweg is de vraag: wat werkt en wat werkt
niet? De aandacht voor kwalitatieve evaluatiemethoden in sociaal beleid is hierdoor gegroeid. De
aanleiding hiervan is onder meer te vinden in de erkenning van interventies op het gebied van zorg en
welzijn. Denk aan programma’s ter bevordering van burgerparticipatie of preventieve interventies
gericht op gezondheidsrisico’s. Interventies worden beoordeeld op effectiviteit; doen de interventies
ook waarvoor zij bedoeld zijn? Voor veel sociale aanpakken geldt dat deze niet kwantificeerbaar zijn
te meten, ook werkt klassiek evaluatieonderzoek vaak met een controlegroep, waarbij wordt
vastgesteld wat de effecten zijn bij een groep die wel en niet aan een bepaalde interventie wordt
onderworpen. De sociale sector kent veel complexe en samengestelde methoden en programma’s, die
kwantificeerbare toetsing onmogelijk kunnen maken. Bovendien is de toepassing van het klassieke
model in deze complexe sociale realiteit vaak niet mogelijk. De invloed van allerlei contextuele factoren
en verschillende actoren in het beleidsveld zijn niet of nauwelijks meetbaar. Daarentegen kunnen
kwalitatieve evaluatiemethoden betere verklaringen opleveren voor de complexiteit van sociale
interventies, gezien hun aandacht voor sociale processen en persoonlijke betekenisgeving van
betrokkenen.
De Theory of Change methode (ToC) wordt gezien als een praktisch uitvoerbaar alternatief voor meer
klassieke evaluatievormen, met name bij wijkgerichte of community-interventies (Weiss, 1995). De
premisse van ToC is dat veel sociale interventies heel moeilijk via geijkte evaluatiemethoden zijn te
evalueren. Programmadoelen zijn vaak niet expliciet of onduidelijk, en bij een interventie zijn veelal
verschillende partijen betrokken die ook weer verschillende doelen hanteren, die vaak ook nog eens
veranderen tijdens de uitvoering van die interventie.
De kern van de ToC benadering is dat wordt nagegaan wat de inhoudelijke veronderstellingen achter
een interventie zijn en dat kritisch wordt onderzocht of deze achterliggende veronderstellingen
plausibel en realistisch zijn. Uitgangspunt is dat deze assumpties bij de interventie betrokken partijen
of personen kunnen verschillen: beleidsmakers kunnen heel andere expliciete of impliciete ideeën
hebben over de (werking van) interventie dan de professionals die de interventie uitvoeren, of de
personen die deel uitmaken van de doelgroep van de interventie. Daarom is het van belang de
interventietheorie van alle betrokken partijen in kaart te brengen, en zo tot een consensus over de
achterliggende doelstellingen van een interventie te komen. Op die manier kan er ook iets worden
gezegd of deze doelstellingen daadwerkelijk worden gerealiseerd en hoe ze worden gerealiseerd.
ToC is met nadruk een participatieve evaluatie, waarin de zienswijze van alle betrokkenen relevant is
voor de vormgeving van de interventietheorie en de uitvoering ervan. Dat bekent ook dat het een
cyclisch proces is: het uitwisselen van zienswijzen kan leiden tot het tussentijds bijsturen van
assumpties, doelstellingen of wijze van uitvoering.
Met het interpretatieve paradigma van dit onderzoeksdesign wordt er getracht te begrijpen welke
veronderstelde verwachtingen de Stips dienen waar te maken en te toetsen in hoeverre deze
verwachtingen in de praktijk tot uitdrukking komen. Hierdoor is deze empirische studie explorerend
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van aard. Dit houdt in dat er in de praktijksituatie een verkenning plaatsvindt naar bevindingen en
ervaringen van alle betrokken partijen in en rondom de Stips. Om deze bevindingen en ervaringen te
onderzoeken, worden deze in de meest natuurlijke omgeving bestudeerd. Met de interpretatieve
benadering die dit onderzoek hanteert, wordt er immers uitgegaan van de wijze waarop betrokkenen
de sociale situatie interpreteren. Een case study is dan ook uitermate geschikt om een bewuste,
plausibele weergave van de werkelijkheid weer te geven (De Vaus, 2001). Een case study wordt
gedefinieerd als ‘een kwalitatieve methode voor het opdoen van onderzoek die gebruik maakt van
empirisch onderzoek van een bepaald hedendaags verschijnsel binnen de actuele context’ (Robson,
2002, p. 178). Door middel van een diepgaande analyse van meervoudige cases wordt er getracht
inzicht te verschaffen in het functioneren van de Stips.
Case selectie
Het onderzoeksobject in deze studie zijn de Stips in Nijmegen. Bij deze meervoudige case study zijn
meerdere cases bestudeerd en deze worden beschouwd als pars pro toto, oftewel om uitspraken te
kunnen doen over alle Stips in Nijmegen. In totaal zijn er zes Stips geselecteerd op basis van
inhoudelijke gronden. Hierbij is er gebruik gemaakt van de ervaringskennis en expertise van
contactpersonen van de Stips/ Het Inter-lokaal. De volgende vier Stips zijn geselecteerd:
 Stip Oud- West: geopend in september 2014. Fungeert als één van de twee XL-locaties in
Nijmegen, waar meer gespecialiseerde kennis en diensten aanwezig zijn, tevens als backoffice
voor de andere Stips. In deze Stip worden de meeste vragen gesteld. De Stip is centraal gelegen
in Nijmegen. Bezoekers komen niet alleen uit Oud-West, maar ook uit andere stadsdelen.
Direct na de opening was er al een grote aanloop, onder andere door de sluiting van de
Wijkpost en door het stoppen van het spreekuur van Het Inter-lokaal op dezelfde locatie. Stip
Oud-West heeft ruime openingstijden en is dagelijks in de ochtenden en middagen geopend
m.u.v. vrijdagmiddag. De vragen die er worden gesteld gaan vooral over werk- en inkomen en
zijn regelmatig complex van aard. Het team heeft daarom steeds meer deskundigheid
ontwikkeld op dit terrein en bezoekers komen vaker terug.
 Stip Dukenburg: geopend in februari 2014. Stip Dukenburg is, net als Stip Oud West, een
zogenaamde XL-locatie. De Stip was tijdelijk gehuisvest in 't Boerderijtje in de wijk Meijhorst,
vanwege de verbouwing van het wijkcentrum. De overige organisaties in het wijkcentrum zijn
tijdelijk naar Zwanenveld gegaan. Dit betekende voor de Stip een wat geïsoleerde situatie. In
het voorjaar 2015 is de Stip verhuisd naar een nieuwe plek in het wijkcentrum. De ruimte is er
beperkt en door wet- en regelgeving in het wijkcentrum zijn ook de mogelijkheden voor een
'eigen plek' met een vrije indeling/invulling beperkt. Wel is de samenwerking met organisaties
en bewoners toegenomen door de open en flexibele ruimte. Collectieve activiteiten worden
hierdoor op een natuurlijke wijze met elkaar opgepakt en bij ingewikkelde vragen en
problemen wordt er snel contact gelegd. Stip Dukenburg is vijf ochtenden in de week geopend.
 Stip Zuid: heeft aanvankelijk gefungeerd als wijkpost. Veel inloop afkomstig van Hatertse Hei
en Brakkenstein. De Stip is drie dagdelen open en de inloop wordt goed bezocht. Na de
opening was er direct aanloop, doordat kort daarvoor de wijkpost op dezelfde locatie was
gesloten en men vervolgens terecht kon bij de Stip. De Stip is in Hatert centraal gelegen in het
wijkcentrum. Voor de overige wijken in Zuid is het echter te ver weg, dus ook daar is/wordt
een wekelijkse inloop gestart. In 2016 verhuist de Stip naar het Hart van Hatert. De
belangrijkste reden hiervoor is dat de privacy van bezoekers in het wijkcentrum niet goed
geborgd kon worden.
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Stip Midden: bevindt zich in ‘t Hert in het Willemskwartier. Op deze plek is de Stip niet duidelijk
zichtbaar en er zijn er weinig mogelijkheden om de zichtbaarheid te verbeteren. 't Hert heeft
wel een centrale plek in de wijk en het wijkcentrum wordt druk bezocht. Voor de Stip had het
Willemskwartier al jarenlang een wijkpost/wijkwinkel waar bewoners terecht konden met hun
vragen. Voor de overige wijken van Midden geldt dat de loop naar ’t Hert minder natuurlijk is.
Hier zoekt de Stip aansluiting bij bestaande voorzieningen en activiteiten en wordt met
bewoners bekeken of er ook nieuwe initiatieven opgestart moeten worden. Deze Stip zit in 't
Hert direct naast het Sociale Wijkteam. Doordat de teamleider van het Sociale Wijkteam ook
de Stip coördineert is de samenwerking nauw en vanzelfsprekend. Er worden gezamenlijk
activiteiten ontwikkeld en opgepakt.
Stip Centrum: is gevestigd in Buurtcentrum ’t Oude Weeshuis. De Stip bestaat uit twee wijken,
Stadscentrum en Benedenstad en is een relatief jonge Stip, geopend in 2015. Met de komst
van de Stip hebben de bewoners van die wijken zelf een onderzoek uitgevoerd om te kijken
waar bewoners behoefte aan hebben. Uit dit onderzoek bleek dat er net zoveel behoefte was
aan een informatie- en adviesfunctie als een ontmoetingsplek. Er is toen door de betrokkenen
van de Stip en de bewoners een initiatief opgezet, namelijk: het ‘soepie-doen’. Dit is een succes
en daarom is de Stip in samenwerking met de bewoners deze ontmoetings- en
verbindingsfunctie aan het uitbreiden. Dit is echter nog in ontwikkeling.
Stip Nieuw-West: bevindt zich in winkelcentrum de Notenhout in Neerbosch-Oost. De Stip
was al een ontmoetingspunt voordat de herinrichting van het sociaal domein plaatsvond.
Voordat Stip locatie Nieuw-West officieel een Stip is geworden in januari 2015, had het de
naam ‘OpMaat’ in Neerbosch-Oost. OpMaat is in 2011 door de bewoners geïnitieerd en
opgebouwd. Het diende als een ontmoetingspunt waar bewoners terecht konden voor
ontmoetingen met andere bewoners en waar zij terecht konden voor informatie en advies.
Bewoners konden zich hier aanmelden om medewerker te worden, zodat zij een actievere rol
in hun wijk konden innemen om zo andere bewoners te ondersteunen. Een aantal van de
voormalige OpMaat medewerkers zijn na de transitie van OpMaat naar Stip Nieuw-West
blijven en werken er vandaag als medewerker. Ongeacht het feit dat er gedurende de transitie
veranderingen zijn doorgevoerd in de werkwijze van het voormalige OpMaat, is er veel overlap
terug te zien in aspecten als visie, werkzaamheden en in de doelgroep die zich meldt bij Stip
Nieuw-West. Dit zorgde ervoor dat veel overgangen soepel verliepen.

De groep van respondenten wordt gevormd door betrokkenen in en rondom de geselecteerde Stips.
Dit zijn bewoners, medewerkers, sociale professionals, beleidsmakers, politici en stakeholders.
De ervaringen en inzichten van deze betrokkenen dienen tezamen om uitspraken te kunnen doen over
de cases.
Een overzicht van de stakeholders volgt hier:
o Wijkmanagement
o Tandem
o Het Inter-lokaal (o.a. materiële dienstverlening)
o Sociale Wijkteams (NIM)
o Bureau Sociaal Raadslieden
o Politie
o GGD
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Woningbouwcorporatie
Wijkvereniging bewoners
Gemeente Nijmegen
Hobbycentrum

Dataverzameling
Er zijn meerdere methoden van dataverzameling ingezet. Hierbij zijn verschillende databronnen
gebruikt, waarbij triangulatie zorgt voor een grotere validiteit van het onderzoek (Saunders et
al.,2011).
De volgende methoden zijn toegepast:
a) Deskresearch naar secundaire bronnen. Verschillende documenten, zoals projectplannen,
beleidsdocumenten, nieuwsbrieven en notulen van vergaderingen zijn bestudeerd en
geanalyseerd voor de beeldvorming over de context van het onderzoeksobject.
b) Participatieve observatie. De geselecteerde Stips zijn geobserveerd waarbij de onderzoekers
actief deel hebben genomen aan de activiteiten die plaats hebben gevonden. Doel hiervan is
een beeld te vormen van werkzaamheden en de context.
c) Groepsbijeenkomsten. Met alle partijen (bewoners, medewerkers, sociale professionals,
beleidsmakers, politici en stakeholders) hebben er drie groepsbijeenkomst plaatsgevonden
om data vanuit verschillende perspectieven te verzamelen, waarbij respondenten op elkaar
kunnen reageren. De Stips die hiervoor zijn geselecteerd zijn Oud-West, Midden en Zuid.
Aanvankelijk zou er ook nog een groepsbijeenkomst georganiseerd worden in Dukenburg.
Deze bijeenkomst is door een onduidelijke reden niet tot stand gekomen.
d) Semigestructureerde interviews. Via gedeeltelijk gestructureerde interviews is er diepgaande
en informatierijke data verzameld.
Een gedetailleerd onderzoeksplan is te vinden op de volgende pagina.
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Deelvraag

Methode

Respondent

Onderzoeker

Planning

projectleider

februari- juli 2016

Studentgroep A in Stip Dukenburg en Zuid - Studentgroep B in Stip Midden en Oud-West
1. Welke doelen worden beoogd met de
Stips?

deskresearch

2. Op welke wijze dienen deze doelen te
worden bereikt?

Interview en observatie

bewoners, medewerkers en
sociale professionals

Studenten A&B

Groepsbijeenkomst in
Stip Midden en OudWest

bewoners, medewerkers,
sociale professionals,
beleidsmakers en stakeholders

projectleider

deskresearch

documenten en literatuur

projectleider

3. Hoe ziet de context eruit waarbinnen de
Stips worden uitgevoerd?

documenten en literatuur

studenten A&B

docentonderzoekers
studenten A&B
studenten A&B

Studentgroep C in Stip Centrum en Nieuw-West
1. Welke doelen worden beoogd met de
Stips?

deskresearch

2. Op welke wijze dienen deze doelen te
worden bereikt?

Interview en observatie

Tabel 2: onderzoekspla

projectleider
studenten C

Groepsbijeenkomst in
Zuid en Dukenburg

3. Hoe ziet de context eruit waarbinnen de
Stips worden uitgevoerd?

documenten en literatuur

deskresearch

bewoners, medewerkers en
sociale professionals

docentonderzoekers

bewoners, medewerkers,
sociale professionals,
beleidsmakers en stakeholders

projectleider

documenten en literatuur

projectleider

studenten
docentonderzoekers
studenten C
studenten C

September 2016 -januari
2017

Bijlage 5 Projectorganisatie
Dit onderzoek is een University of Applied Sciences(UAS) project van de Faculteit Gezondheid, Gedrag
en Maatschappij (FGGM). Innovatief en praktijkgericht onderzoek krijgt steeds meer aandacht binnen
de HAN. Hierdoor is het mogelijk om bij dit onderzoek docenten en studenten van het Instituut voor
Maatschappelijke en Sociaal -Culturele Studies (IMSS), specifiek de opleiding Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening (MWD), te betrekken.
De projectstructuur ziet er als volgt uit:
Opdrachtgever
Het Inter-lokaal

Klankbordgroep

Projectleider
KC Publieke Zaak

Docenten en
studenten MWD

Onderzoeksteam Stips

Rol- en taakomschrijving
a) Het Inter-lokaal: opdrachtgever van het onderzoek is Rietje Compiet, directeur bestuurder van
Het Inter-lokaal. Contactpersonen voor het onderzoek zijn Gerry Eikelberg, Nathalie van der
Veeken en Miriam Broekmaat. Zij fungeren als aanspreekpersoon, verschaffen inzicht in de
benodigde informatie en contacten.
b) Het Kenniscentrum Publieke Zaak: projectaansturing met als projectleider Wenne Bergman,
onder de leiding van Frans de Vijlder. Taken zijn het initiëren en coördineren, communicatie
en afstemming met de opdrachtgever en het onderzoeksteam. KC Publieke Zaak is
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.
c) Docenten en studenten MWD: maken deel uit van het onderzoeksteam en zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Docentonderzoekers zijn Gerard
Kleinpenning, Marinda Mark en Carolien Terhorst. Studentgroep A zijn Karin Zwart, Felix de
Wild, Chantal Willemsen en Lotte Schouten. Studentgroep B zijn Tom Hotterbeekx, Jochem
Dibbits, Xivenia Held en Inge Havermans. Studentgroep C zijn Bo Fricke, Aldijana Kocan, Linda
Seesing en Mandy van de Venne. Studenten worden tevens begeleid op het gebied van
onderzoeksvaardigheden door twee onderzoeksdocenten van de opleiding MWD.
d) Klankbordgroep: fungeert als sparringpartner voor de onderzoekers en bewaakt de kwaliteit
van het onderzoek. De klankbordgroep komt vier jaarlijks bij elkaar. Deelnemers zijn Gerry
Eikelberg en Miriam Boekmaat (Het Inter-lokaal ), Cilia ten Den (gemeente Nijmegen), Frans

de Vijlder en Wenne Bergman (HAN). In wisselende bezetting nemen medewerkers Stips en
docent- en studentonderzoekers deel.

Curricula Vitae onderzoeksteam
Frans de Vijlder
Dr. Frans de Vijlder is Lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties en
leading lector van het kenniscentrum. In de eraan voorafgaande lectoraatperiode 2007-2011 was zijn
lectoraatopdracht meer specifiek gericht op goed bestuur en innovatiedynamiek in het onderwijs.
Daarvoor was hij van 2004 tot 2007 als Principal Consultant werkzaam bij Capgemini. Hij werkte als
onderzoeker/adviseur voor het Max Goote Kenniscentrum van de Universiteit van Amsterdam en was
enige tijd zelfstandig adviseur. Lange tijd was Frans werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap in meerdere functies op het gebied van beleidsanalyse en beleidsstrategie.
Frans is gepromoveerd in de politieke en bestuurswetenschappen en hij vervulde aan meerdere
universiteiten en andere instellingen docentschappen. In 2000 ontving hij de Max Geldens prijs voor
maatschappelijke vernieuwing. Hij publiceert regelmatig over bestuur, beleid en organisatie, politiekbestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen, strategie, toezicht en verantwoording, interne
organisatie en professionals governance, globalisering en financiering.
Wenne Bergman
Wenne Bergman is van origine sociaal werker, pedagoog en afgestudeerd als bestuurskundige aan de
Vrije Universiteit van Amsterdam. Voor haar scriptie heeft zij in opdracht van het Kenniscentrum
Publieke Zaak het functioneren van het Kennisplatform Achterhoek onderzocht, met als resultaat het
rapport ‘Condities voor kennisdeling’. Het onderzoek had als doel factoren op te sporen die
kennisdeling in de regio kunnen bevorderen.
Wenne is sinds 2007 werkzaam als docent aan de HAN, waarvan de laatste zeven jaar bij de opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Daarnaast is zij sinds augustus 2014 verbonden aan het KC
Publieke Zaak. Voor het Kenniscentrum is zij werkzaam als onderzoeker en projectleider in
uiteenlopende projecten. Voorbeelden hiervan zijn evaluatief onderzoek naar de (maatschappelijke)
meerwaarde van de Stips in Nijmegen en explorerend onderzoek naar samenwerkend leren en
innovatieprocessen in lerende regio’s in opdracht van Stichting IKPOB. Ze is vooral geïnteresseerd
ontwikkelingen en trends in het openbaar bestuur, wicked vraagstukken en sociale innovaties.
Marinda Mark
Marinda Mark is sinds 2012 werkzaam als docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de
HAN en behaalde haar Master Health Care and Social Work bij Saxion. Na een aantal jaren
praktijkervaring als onder andere medisch maatschappelijk werker probeert zij in haar huidige functie
de praktijk te blijven volgen, door bijvoorbeeld deel te nemen aan actieleerbijeenkomsten van de
sociale wijkteams en samen met het werkveld casuïstiek te bespreken. Haar uitdaging zoekt zij in
verbindingen leggen tussen studenten, docenten, onderzoekers en werk om elkaar te ontmoeten en
van, en met elkaar, te kunnen leren werken.
Gerard Kleinpenning
Dr. Gerard Kleinpenning is sinds 2010 werkzaam als docent bij het instituut voor Maatschappelijke en
Sociaal Culturele Studies van de HAN. Hij doceert onder andere de vakken Praktijkonderzoek, Kwaliteit
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en Beleid van organisaties en Sociologie. Na in 1987 afgestudeerd te zijn in de Cultuur- en
Godsdienstpsychologie, is hij in 1993 gepromoveerd in de Sociale Wetenschappen op een onderzoek
naar vormen van racisme en etnische stereotypen. Enkele jaren is hij aan universiteiten verbonden
geweest als onderzoeker en docent met als specialisatie methodieken van onderzoek. Tussen 1996
en 2010 heeft hij meerdere functies gehad bij provinciale en lokale instellingen voor welzijn en
hulpverlening en is daarbij actief geweest als consulent, beleidsmedewerker en heeft hij
beleidsonderzoek uitgevoerd in het Sociaal Domein. In diezelfde periode is hij 8 jaar gemeenteraadslid
geweest. Zijn interesses en werkzaamheden liggen op het vlak van maatschappelijke ontwikkelingen
en de vertaling hiervan naar Sociaal Beleid.
Carolien Terhorst
Carolien Terhorst is sinds 2011 werkzaam als docent bij de opleiding Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening van de HAN. Na de bachelor MWD heeft zij de bachelor en master Culturele
antropologie behaald. Haar onderzoeken hebben zich gericht op internationaal sekstoerisme, de
motieven en strategieën van sekstoeristen en de motieven en strategieën van de ‘prostituees’. Bij de
opleiding MWD doceert zij onder andere de vakken methodiek, onderzoek en culturele antropologie.
Daarnaast coördinator internationalisering binnen de opleiding MWD en coördinator diversiteit,
gedeeltelijk op faculteitsniveau. Vanuit onderzoeksinteresse en interesse naar ‘de nieuwe praktijk’ is
zij aangesloten bij het onderzoek naar de Stips.
Karin Zwart
Karin Zwart (1990) begon na de HAVO en een aantal jaar gewerkt te hebben aan de opleiding
Maatschappelijk werk en Dienstverlening aan de HAN. In haar stagejaar werkte ze bij Synthese, een
brede welzijnsorganisatie in Noord-Limburg. Hier werkte ze als algemeen maatschappelijk werker en
lid van de wijkteams in Mook en Middelaar en Gennep. Na het afronden van haar stage is ze in Venray
gaan werken. Vanuit haar stage- en werkervaring heeft ze gezien wat de kracht is van een wijkgerichte
benadering. Dit sluit ook aan bij haar visie dat wanneer de eigen kracht en de kwaliteit van de
gemeenschap worden vergroot, en er vanuit de leefwereld van de burger ondersteuning wordt
geboden, er preventief gewerkt kan worden. Hierdoor is de verwachting dat vragen van bewoners
zullen afnemen. De Stips sluiten hier naadloos op aan vanuit de gedachte om wat lokaal en dicht bij de
burger geregeld kan worden, ook lokaal in te richten.
Felix de Wild
Felix de Wild (1991) is VWO gediplomeerd met het profiel Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid
aan het Udens College te Uden. Heden is hij student aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen waar
hij Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) studeert. Als vierdejaars student, heeft Felix
meerdere praktijkervaringen opgedaan binnen het Maatschappelijk Werk. De student heeft ervaring
met daklozen, jongeren, kinderen met nierziektes, straatkinderen in de Filipijnen, verstandelijk
beperkten en vluchtelingen. Verstandelijk beperkten is de doelgroep van zijn derdejaars stage
(30u/week). De straatkinderen in Metro Manila heeft Felix tijdens zijn minor International Sustainable
Development Cooperation ondersteund. Ten slotte heeft Felix als groepsbegeleider en
ontwikkelingswerker
meerdere
reizen
naar
Spanje
en
Brazilië
ondernomen.
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Chantal Willemsen
Chantal Willemsen (1990) is student aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen waar zij de opleiding
maatschappelijk werk en dienstverlening volgt.
Chantal heeft haar praktijkjaar afgerond bij Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) in Tiel, hier werkte
zij als verpleeghuismaatschappelijk werker. Als verpleeghuis maatschappelijk werker heeft Chantal
cliënten hulp geboden bij psychosociale vragen, maar ook voor ondersteuning bij praktische vragen op
het gebied van woon- en zorg mogelijkheden, financiën en heeft zij bemiddeld met externe
organisaties.
Binnen SZR is Chantal in aanraking gekomen met ouderenmishandeling, een vorm van huiselijk geweld.
Omdat zij het belangrijk vindt om voor de belangen van deze doelgroep op te komen, is zij
gespecialiseerd in huiselijk geweld.
De Stips passen goed bij de visie van Chantal, dat iedereen volwaardig deel kan nemen aan de
samenleving, daarom heeft zij gekozen om onderzoek te verrichten binnen deze organisatie.
Lotte Schouten
Lotte Schouten (1989) is na het behalen van haar havodiploma gestart met de opleiding Sociaal
Maatschappelijke Dienstverlening aan de Rijn IJssel te Arnhem. Tijdens deze studie heeft zij 1,5 jaar
stage gelopen bij Stichting Moria in de functie van trajectbegeleider. Stichting Moria is een reintegratietraject voor (ex-)gedetineerde mannen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Na het behalen van
haar diploma als Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener is zij in 2011 begonnen met de opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HAN te Nijmegen. In het derde leerjaar heeft zij stage
gelopen bij I Care coaching te Elst. Dit is een woon- en jobcoach organisatie voor cliënten vanaf 17
jaar met een verstandelijke beperking, een forensische achtergrond, gedrags- en psychiatrische
problemen. I Care biedt ambulante hulpverlening op het gebied van wonen, werken en financiën.
Vanuit de praktijk heeft Lotte ervaren hoe belangrijk het is dat cliënten hulp geboden krijgen bij de
vragen die cliënten hebben rondom wonen, werk, financiën en zorg en hoeveel rust het creëert als
cliënten daarbij de juiste ondersteuning krijgen. De wijkgerichte benadering van de Stip sluit hier mooi
bij aan. Professionals werken samen met buurtbewoners en in die samenwerking staat de cliënt
centraal. De cliënt heeft hierin zelf de regie en wordt ondersteund door zijn eigen sociale netwerk van
familie, vrienden en buren en dit zal de eigen kracht van de cliënt bevorderen. Door bewoners te
stimuleren om zelf activiteiten te ondernemen en te organiseren zal dat ervoor zorgen dat de
problemen in de buurt snel inzichtelijk worden gemaakt en opgelost kunnen worden.
Jochem Dibbits
Jochem Dibbits (1991) is vierdejaars student van de opleiding Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening aan de HAN in Nijmegen. In zijn derde studiejaar heeft hij als medisch maatschappelijk
werker in opleiding gefunctioneerd op het Ambulant Reumacentrum van de Sint Maartenskliniek in
Ubbergen. Hier heeft hij intakegesprekken gevoerd voor dagbehandelingen en groepsbehandelingen.
Daarnaast heeft hij Fibromyalgie groepsbehandelingen begeleid in samenwerking met een psycholoog
en individuele gesprekken gevoerd op de dagbehandeling. In dit jaar heeft hij ook een onderzoek
gedaan naar verbittering bij Fibromyalgie patiënten in samenwerking met de afdeling research.
Xivenia Held
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Inge Havermans
Inge Havermans (1991) kwam er tijdens haar studie Juridisch Medewerker aan het MBO achter dat zij
toch meer wilde doen met mensen en hun welzijn. Zodoende begonnen aan de studie
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Gedurende deze opleiding al met diverse doelgroepen
kennisgemaakt, waaronder: verstandelijk beperkten, dak- en thuislozen en bijstandsgerechtigden. Nu
de laatste fase van de opleiding, onderzoek en innovatie! Het onderzoek met betrekking tot de Stips
ziet zij als een uitdaging en hoopt hier ten bate van de bewoners een zinvolle bijdrage aan te leveren.
Tom Hotterbeekx
Tom Hotterbeekx is 29 jaar en geboren en getogen in de benedenstad te Nijmegen. Hij is in 2010
gestart met de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. In zijn derde leerjaar (september
2014 tot juli 2015) heeft hij praktijkervaring opgedaan bij NIM Algemeen Maatschappelijk Werk en bij
Sociaal Wijkteam midden. Bij het Sociaal Wijkteam heeft hij meerdere malen samengewerkt met de
STIP. Dit maakt dat hij al een beetje voorkennis heeft. Hij is gemotiveerd en ziet het als een uitdaging
om een bijdrage te leveren aan het evaluatie onderzoek. Tevens kijkt hij ernaar uit nieuwe ervaringen
en inzichten uit het praktijkonderzoek op te doen. De nieuwe kennis en vaardigheden die hij opdoet
neemt hij mee om zijn toekomstig maatschappelijk beroep verder te kunnen innoveren.
Aldijana Kocan
Aldijana Kocan (1989) is na het afronden van de MBO Sociale Zekerheid gestart met de opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HAN in Nijmegen. Tijdens de opleiding heeft ze
kennis gemaakt met verschillende werkvelden doormiddel van stages. In het derde jaar heeft ze bij
Het Inter-lokaal gewerkt bij de afdeling Papierwinkel en Postgasten. Het Inter-lokaal is een organisatie
op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Nijmegen. De organisatie richt zich
op alle bewoners met een grote afstand tot allerlei sociale voorzieningen. De Papierwinkel helpt
mensen met een laag inkomen die (door omstandigheden) moeite hebben met het op orde houden
van hun financiële huishouding. Hier heeft ze met plezier veel werkervaring opgedaan. Nadat zij haar
praktijkjaar en haar minor Zingeving had afgerond is zij begonnen aan de laatste fase van de opleiding
Onderzoek en Innovatie. Zij ging samen met haar onderzoekgroep bij de Stip Nieuw-West en Stip
Centrum half jaar onderzoek doen. De Stips waren bekend terrein voor haar omdat ze via Het Interlokaal daar veel ervaring mee had. Ze is met veel enthousiasme en plezier aan de slag gegaan.
Bo Fricke
Bo Fricke (1990) is in 2012 gestart aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Gedurende deze opleiding heeft zij d.m.v. diverse stages en
andere ervaringen, kennis weten te maken met het werkveld. In het derde leerjaar van de opleiding
heeft zij stage gelopen bij Het Inter-lokaal in Nijmegen, locatie Dukenburg, in Nijmegen. Het Interlokaal is een kleurrijke welzijnsorganisatie die zich inzet voor alle mensen binnen de gemeente
Nijmegen, die zich in een sociaal en/of economische kwetsbare situatie bevinden. Het doel van Het
Inter-lokaal is om de maatschappelijke kansen en participatie van zijn cliënten, die zich veelal in een
achterstandspositie bevinden, te vergroten. Door de ondersteuning en stimulering vanuit de
medewerkers lukt het veel cliënten om (weer) de regie over hun leven te kunnen pakken. Kenmerkend
voor de hulp- en dienstverlening van Het Inter-lokaal is dat cliënten geholpen worden vanuit presentie,
waarbij er aandacht is voor de diversiteit van zijn cliënten en medewerkers en waarbij de
laagdrempeligheid van de dienstverlening van groot belang is. Het Inter-lokaal is toegankelijk voor
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iedereen met welke vraag dan ook. Dit heeft ertoe bijgedragen dat Bo met een grote diversiteit in
cliënten en vragen te maken heeft gehad. Ook heeft zij tijdens haar stage één dagdeel per week als
back-office bij Stip Dukenburg gewerkt. Dit was ter ondersteuning bij gecompliceerde casussen en
voor de deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Door deze eerdere ervaringen en door de
grote potentie die zij ziet in de Stips als sociale interventie, heeft zij ervoor gekozen om haar
afstudeeronderzoek te wijden aan het onderzoek gericht op een tweetal Stips. Met haar voorkennis
en d.m.v. dit onderzoek beoogde zij zich verder te verdiepen in de interventie en hoopte zij
een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere doorontwikkeling van de Stips.
Linda Seesing
Mandy van de Venne
Mandy van de Venne (1994) is na het afronden van de HAVO gestart met de opleiding Maatschappelijk
Werk en Dienstverlening aan de HAN in Nijmegen. Tijdens de opleiding heeft ze door de verschillende
stages kennis gemaakt met het werkveld. In het derde leerjaar heeft ze als trajectbegeleider gewerkt
bij een zwerfjongerenopvang. Dit is een 24 uurs opvang waar jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar
wonen en begeleiding krijgen. De taak van de trajectbegeleider is begeleiding bieden aan deze
jongeren en samen doelen op te stellen zodat ze hun leven weer op orde krijgen. Hier heeft ze met
heel veel plezier stage gelopen. Nadat Mandy het praktijkjaar en haar minor had afgerond, begon ze
aan de laatste fase van de opleiding, onderzoek en innovatie. Samen met haar onderzoeksgroep ging
ze onderzoek doen naar de Stip. De Stip was nog onbekend voor haar. Dit zag ze juist als een uitdaging
en ging vol enthousiasme aan de slag met het onderzoek.

85

