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Voorwoord
Sterker sociaal werk is in 2017 ontstaan uit een fusie
tussen NIM Maatschappelijk Werk en Swon het
seniorennetwerk. Met daarbij nog de komst van medewerkers uit de jeugdzorg en vanuit MEE Gelderse Poort,
zijn we het afgelopen jaar hard gegroeid. We zijn er van
overtuigd dat we hiermee nog beter in staat zijn om de
bewoners in ons werkgebied, Berg en Dal, Beuningen,
Druten, Heumen, Nijmegen en West Maas en Waal, de
ondersteuning te geven die nodig is. Want samen, met
de brede expertise die we nu in onze organisatie hebben,
staan we sterker en maken we anderen sterker.
We doen dat op verschillende manieren. Van ouderenwerk tot hulpvragen in de Sociale (Wijk)teams, van
vrijwilligersdiensten tot schoolmaatschappelijk werk.
En dit doen we met onze medewerkers, maar ook met
de vele betrokken vrijwilligers.
2017 stond voor ons in het teken van het verder vormgeven van onze organisatie. Een nieuwe naam, een nieuw
logo, maar wel dezelfde professionaliteit en expertise
die bewoners, partners en opdrachtgevers van Swon
en NIM gewend zijn. En met hetzelfde doel voor ogen:
bijdragen aan een sterke samenleving op basis van
medemenselijkheid. We doen dat door de mens centraal
te stellen en vertrouwen als basishouding te nemen.
Naar elkaar als medewerkers, maar ook in de omgang
met onze cliënten.
We zijn in 2017 begonnen met de ontwikkeling van de
nieuwe organisatie. Hierbij hebben we samen met
medewerkers, vrijwilligers en externe stakeholders
goed gekeken naar hoe we onze organisatie kunnen
inrichten om onze dienstverlening zo goed mogelijk te
faciliteren. Dit doen we met het ‘Ontwikkelprogramma’,
waarover we verderop in dit jaarverslag verslag doen.
Uitgangspunt is en blijft dat we van betekenis willen zijn
voor de bewoners van ons werkgebied die onze hulp
nodig hebben. Kwaliteit van dienstverlening staat altijd
voorop. Want stel je eens voor dat er in jouw leven een
periode aanbreekt waarin je je geen raad meer weet en

aangewezen bent op de ondersteuning van Sterker. Het
enige wat voor jou dan telt is dat je zo goed mogelijk
geholpen wordt. De rest is op dat moment bijzaak.
Hoe nodig ook, kwaliteitskeurmerken zijn geen doel op
zich. Kwaliteit van dienstverlening gaat over de kunst
en kunde van kwetsbare mensen helpen sterker te zijn.
Dat stellen wij ons ten doel om in samenwerking met
anderen te verwezenlijken en iedereen die het nodig
heeft het gevoel te geven sterker te zijn. Hierbij is wat
we in de praktijk tegenkomen altijd ons uitgangspunt.
Daar ligt onze kracht.
Dat we in 2017 echt van betekenis zijn geweest voor
vele mensen blijkt onder meer uit cliënttevredenheidsonderzoeken, maar ook uit de verhalen die ik dagelijks
hoor van onze sociaal werkers. En niet alleen voor
cliënten is Sterker van waarde. Ook onze medewerkers
en vrijwilligers zijn tevreden en voelen zich vitaal binnen
onze organisatie. En dat stemt me tevreden en trots.
Arie de Vries
Bestuurder Sterker sociaal werk
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Een nieuwe
organisatie
Sterker sociaal werk is er voor mensen. We ondersteunen hen bij het zoeken
naar oplossingen als ze vastlopen en komen voor hen op wanneer ze dat zelf
niet kunnen. We geloven namelijk in de veerkracht van mensen en dat iedereen
ertoe doet. Sterker sociaal werk wil bijdragen aan een sterke samenleving op
basis van medemenselijkheid. We zetten onze kennis en kunde in om het welzijn
en de zelfstandigheid van mensen te behouden of versterken.
Waar mogelijk met de hulp van hun eigen netwerk.
4
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Samenvattend:
• De mens staat centraal
• We werken samen
• Vertrouwen is onze basishouding
• De praktijk is ons uitgangspunt

Ontwikkelprogramma
Om ervoor te zorgen dat de organisatie optimaal is ingericht om de
ambities waar te maken die we
hebben met onze dienstverlening,
is in het najaar van 2017 een ontwikkelprogramma van start gegaan.
Het doel van dit Ontwikkel
programma is om gezamenlijk een
succesvolle eerstelijns welzijns
organisatie te ontwikkelen.
Concreet eindresultaat is een nieuwe
organisatiestructuur in april 2018,
waarbij duidelijkheid is over:
• Wie wat doet: de verdeling van
taken, rollen en verantwoordelijkheden;
• Hoe we dat doen: werkprocessen
en procedures;
• Hoe we verder gaan: welke
acties/resultaten uit onze missie/
visie/kernwaarden voortvloeien.
Onder de vlag van vier thema’s is
door medewerkers in projectteams
hard gewerkt, met als doel om per
thema tot concrete adviezen te
komen, die bijdragen aan het inrichten van de nieuwe organisatie.
Medewerkers mochten zelf aan
geven aan welk thema ze wilden
meewerken en welke rol ze hierin
wilden vervullen. De tijd die
gevraagd werd voor deelname
werd organisatorisch vrijgemaakt.
Een korte weergave van de vier
thema’s:

satie en een betere match tussen
talenten/kwaliteiten en taken/
verantwoordelijkheden, nu en in de
toekomst. Deze twee doelen delen
iets cruciaal voor de organisatie.
Ze gaan over ons, de mensen van
de organisatie.

2. Efficiency
We willen meer tijd en energie van
de professional inzetten richting de
cliënt. Daarvoor moeten we voorkomen dat kostbare tijd verloren
gaat aan randzaken, zoals overleggen, vergaderingen en projecten.
En we streven naar een (betere)
interne en externe samenwerking.
Daarvoor is het nodig om goed op
de hoogte te zijn van wat er gebeurt
binnen de organisatie.

een hogere kwaliteit na. Hoe worden
we beter? Welke trends en ontwikkelingen zijn er en hoe bedden we
een en ander in de organisatie in?
De snelle ontwikkelingen in het
werkveld brengen het risico met
zich mee dat je overal achteraanloopt. Hoe kunnen we zelf regie
nemen over de toekomst van het
sociaal werk? Daarvoor zijn creativiteit, lef en doorzettingsvermogen
noodzakelijk. En ten slotte willen we
meer zicht krijgen of wat we doen
ook de gewenste meerwaarde
oplevert.

4. Vertellen
Een imago is belangrijk; voor een
mens, maar ook voor een organisatie.
We willen gezien worden voor wie

Lange wachtlijsten in het verleden maakte het
voor mij lastig om contact op te nemen. Deze keer
ging het vlot & het was precies wat ik nodig had!
Bedankt daarvoor.
(cliënt uit Druten)

Welke talenten zijn aanwezig, hoe
kun je van elkaar leren, waar liggen
de verschillende verantwoordelijkheden?
Deze twee doelen hebben als uitgangspunt het inzetten van menselijk kapitaal waar dat het meest
gewenst is. Snelle en adequate hulp,
dichtbij de cliënt, is het uitgangspunt.

1. Onze mensen

3. Verbeteren

We streven naar gezondere/vitalere
medewerkers door het nastreven
van een gezondere/vitalere organi-

De nieuwe organisatie is ook ontstaan vanuit de wens de dienst
verlening te verbeteren. We streven

we zijn: hardwerkend, mensgerichte
professionals die het beste met mens
en maatschappij voor hebben.
Hoe sluit onze identiteit zo goed
mogelijk aan bij ons imago? Welke
boodschap willen we uitdragen?
En hoe doen we dat op een manier
die bij ons past?
De voorgaande doelen bepalen die
identiteit. Voor de toekomst is het
belangrijk hoe wij dit verhaal naar
buiten brengen.
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Sociaal
Wijkteam
Nijmegen
Algemeen
Het jaar 2017 begon voor het Sociaal Wijkteam (SWT)
met een grote medewerkersbijeenkomst. Alle Sociaal
Wijkteam-medewerkers werden uitgedaagd om mee
te denken over de doorontwikkeling van het SWT. De
bijeenkomst kreeg een vervolg in een ‘focusweek’
waarin het Sociaal Wijkteam met de gemeente in
gesprek ging. Dit resulteerde in een aanvalsplan met
zeven ontwikkelpunten.
6
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1. O
 ntwikkelpunt ‘Werken
zonder wachtlijst’

2. Ontwikkelpunt
‘Opdracht en rol’

Omdat de wachttijden voor het
Sociaal Wijkteam flink opliepen,
besloot de gemeente Nijmegen
extra geld beschikbaar te stellen.
Daarmee werd de wachttijd in het
tweede kwartaal van 2017 teruggebracht naar vier weken. Eind 2017
bleek het aantal vragen echter 34%
hoger te zijn dan verwacht en nam
de wachttijd weer toe.

De Sociaal Wijkteamleiders kregen
een nieuwe hiërarchische positie
en daarmee samenhangende
beloning en bevoegdheden. Deze
veranderde positie geeft de teamleiders meer sturingsmogelijkheden
ten opzichte van de teamleden.
Om deze bevoegdheden optimaal
in te zetten is een ontwikkel- en
opleidingsplan voor de teamleiders
in gang gezet. Ook werd het Stadsbreed team Jeugd opgezet.
Dit team werkt aanvullend op en
ter versterking van de sociale
professionals (met expertise jeugd)
in de diverse Wijkteams. De focus
van het werk ligt op de complexe
casuïstiek in de Sociaal Wijkteams
(zo’n 10 tot 20% van de hulpvragen).
Denk daarbij aan multiprobleem- en
risicogezinnen, vraagstukken rondom
vrijwillig/onvrijwillig en complexe
indicaties. Ook houdt dit team zich
bezig met het verbeteren van de
daarbij behorende werkprocessen.

Omdat in verschillende wijken de
wachttijd hoger was dan bij andere,
is een Stadsbreed team Algemeen
opgericht. Dit team moest de
vragen met de langste wachttijd
zien weg te werken. Uiteindelijk
zorgde dit voor een ‘nivellering’
van de wachttijden en werden
uitschieters voorkomen.

Dukenburg:
“SWT Dukenburg mocht samen met
SWT Oud-West experimenteren
om te werken zonder wachtlijst.
Dat gaf rust en ruimte, waardoor
werkers weer het gevoel kregen echt
tijd te hebben voor de bewoners,
zonder de soms beklemmende
druk van de lijst met aanmeldingen
die op de schouders drukt van menig
SWT-lid.”
Oost:
“SWT Oost heeft met het grootste
werkgebied in Nijmegen veel aanmeldingen te verwerken. Het Stadsbreed team gaf SWT Oost ruimte
om aandacht te besteden aan
andere taken, zoals samenwerking
met het voorliggend veld. Het team
organiseerde een excursie naar
verschillende organisaties in de wijk
en wederzijds werd tijd vrijgemaakt
om elkaars werk en zienswijze beter
te leren kennen.”

Dukenburg:
“Samen met de gemeente, een
aantal andere partners in de wijk
en de bewoners is het SWT in gesprek
gegaan over de toekomstvisie van
Dukenburg. Bewoners zijn de
belangrijkste informatiebron; zij
weten wat er speelt in de wijk en
hoe het leefklimaat te verbeteren is.
Als SWT zijn we graag een samenwerkingspartner, aangezien zorg en
welzijn belangrijk deel uitmaken
van deze toekomstvisie.”

waar ze goed in zijn, het beantwoorden van hulpvragen.
De administratief ondersteuners en
wmo-consulenten hebben net als
de gemeentelijke medewerkers,
vanaf dit jaar ook toegang tot enkele
gemeentelijke informatiesystemen
(GWS, GBA). Zo kunnen zij gemakkelijker de benodigde informatie
opzoeken.

4. Ontwikkelpunt
‘Werkprocessen’
Met hulp van de gemeente, onder
andere het lean team, zijn alle
formulieren doorgelicht en aan
gepast. Ze zijn nu compacter en
duidelijker en daardoor beter werkbaar geworden. Ook zijn verschillende werkprocessen doorgelicht
en aan de hand van de bevindingen
verbeterd. Vanuit de SWT’s zijn
onderwerpen opgehaald die als
bureaucratisch werden ervaren en
veel tijd, geld en ergernis kostten.
Denk aan onduidelijk beleid, tegenstrijdige informatie, gedetailleerde
regelgeving. De gewraakte onderwerpen zijn opnieuw beschreven,
zodat de kaders nu voor iedereen
helder zijn.

5. Ontwikkelpunt
‘Ketensamenwerking’

3. O
 ntwikkelpunt ‘Structuur en ondersteuning’

Het Sociaal Wijkteam heeft veel tijd
en energie geïnvesteerd in de samenwerking met Veilig Thuis. Dit resulteerde onder meer in nieuwe werkprocessen. In verschillende wijken
zijn pilots opgestart waarin het SWT
samenwerkt met andere partijen.
De samenwerking heeft altijd tot
doel om de dienstverlening aan de
wijkbewoners te verbeteren.

Elk Sociaal Wijkteam heeft meer
administratieve ondersteuning gekregen. Zo kunnen de professionals
hun tijd besteden aan datgene

Schuldhulpverlening
Op vijf SWT-locaties werken we
samen met medewerkers van
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Bureau Schuldhulpverlening. Bij casussen met financiële
problemen, kunnen zij een belangrijke rol spelen. Ook
neemt het SWT in drie wijken deel aan het financieel
spreekuur, samen met Bureau Schuldhulpverlening,
Inter-Lokaal en Algemeen Maatschappelijk Werk.

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen
In 2017 zijn de SWT’s steeds intensiever gaan samenwerken met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Bij het oplossen van welzijnsproblematiek kan werk een belangrijke bijdrage leveren. Op elke SWT-locatie werkt een
aantal dagdelen per week een WerkBedijf-consulent
samen met de medewerkers van het SWT. Zo kunnen
we gebruikmaken van elkaars kennis en expertise.
De samenwerking is succesvol en levert voordelen op;
de cliënt krijgt direct de juiste hulp waardoor andere
maatschappelijke hulp soms niet nodig is. De huidige
samenwerking leverde in 2017 een tiental betaalde
werkplaatsen op. Ook werden kandidaten aangemeld
voor (arbeidsmatige) dagbesteding en vrijwilligerswerk.
De ervaring leert dat aanwezig- en zichtbaarheid de
sleutels vormen tot succes.
Oost:
“Dankzij de korte lijnen met Stip, de mantelzorgconsulent
en het opbouwwerk komen vragen van buurtbewoners
op de juiste manier, op de juiste plek terecht.
SWT-Oost werkt ook samen met zorgaanbieders,
bijvoorbeeld fysiotherapeuten die iets voor wijkbewoners
willen doen. ‘Iets willen betekenen voor de bewoners
en de wijk’ is een wens die alle partners binnen het
Vierhoeksoverleg1 van wijkbewoners terug horen. De
betrokkenheid van buurtbewoners in Oost is erg groot.
Het is een uitdaging om vraag en aanbod op een goede
manier met elkaar te matchen. Wat doen we met vragen
rondom eenzaamheid? En is alleen zorg leveren de
oplossing voor de ouderen in de wijk? Hoe zorgen we
ervoor dat het normaal wordt om hulp te vragen?
Vraagstukken waar we ook in 2018 verder mee aan de
slag gaan.”
Zuid:
“We hebben de tijd genomen om te werken aan zichtbaarheid in de wijk. En te investeren in het leren kennen
van de wijk. De opbouwwerker die niet meer in het team
zit, is nauw verbonden gebleven en houdt ons scherp.
Het team is de wijk ingegaan om een onderdeel van de

Oasis-games uit te voeren. Dat leidde tot een nieuwe
blik op de wijk en prachtige kennismakingen met wijkbewoners! Het maakte duidelijk hoe eenvoudig het kan
zijn om een gesprek met wijkbewoners aan te gaan en
hoe graag mensen in dat contact over zichzelf en hun
wijk vertellen. Het was ook een mooie samenwerking
tussen de 0de en 1e lijn die we graag voortzetten in 2018.
De samenwerking met partners hebben we nieuw leven
in geblazen. We hebben twee bijeenkomsten gehad met
alle huisartsen in de wijk, het contact met jongerenwerk
versterkt, een periodiek overleg met het Regieteam
en met het schoolmaatschappelijk werk in het leven
geroepen, en we hebben een kortere lijn met het
WerkBedrijf dat eens per week vanuit team Zuid werkt.”

“De hulp was erg prettig, snel en
discreet.”
(cliënt uit Nijmegen)

Dukenburg:
“Er zijn veel wijkinitiatieven waar ook het SWT bij
betrokken is, zoals RingRing. Dit is een project in het
kader van Gezonde Leefstijl, een van de thema’s voor
Dukenburg, waar bewoners uitgedaagd worden vaker
de fiets te pakken. Gereden kilometers worden beloond
met een cheque die weer ten goede komt aan de wijk. Zo
zijn er fruitbomen geplant in de Malvert, is een kunstwerk
voor de Meijhorst medegefinancierd en wordt nu gefietst
voor een bankje in de te realiseren bezinningstuin.”
￼

6. Ontwikkelpunt ‘Deskundigheid’
Het op peil houden en verbeteren van professionaliteit
vraagt continu aandacht. Wet, beroepscode en organisatiedoelstellingen bepalen over welke kennis en kunde
medewerkers moeten beschikken. In 2017 is een overzicht opgesteld waarin deze ‘eisen’ worden beschreven.
Ook is hierin uitgewerkt hoe medewerkers worden
gefaciliteerd en op welke manier ze getoetst moeten en
kunnen worden (bijvoorbeeld dossiercontroles of
beroepsregistraties). Twee voorbeelden van trainingen:
‘signalering financiële problematiek’ (twee maal per jaar)
en ‘werken met de Meldcode Huiselijk Geweld’.

1 Vierhoeksoverleg - periodiek overleg in de wijk tussen SWT-teamleider, Stipcoördinator, opbouwwerker en wijkmanager. In het Vierhoeksoverleg
worden vragen/signalen uit de wijk samengevoegd tot een welzijnsagenda op wijkniveau en worden afspraken gemaakt over de uitwerking hiervan.
8
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Pilots Sociale
Wijkteams

Pilot
Experiment “werken zonder wachtlijst
Samenwerking tussen Bureau SHV en SWT:
medewerkers van B-SHV een aantal
uren/dagdelen in SWT.

contactpersoon
Thijs Knoeff
Maria Buur

Vroegsignalering Schulden: Net gestart via
consulenten B-SHV in de betreffende wijken
Pilot SWT/Werkbedrijf. Alle wijkteams krijgen
vast contactpersoon voor afstemming en overleg
op afroep.

Maria Buur en
Anco Hamming
Tanja en Monique
Reimert

Pilot Zelfregiecentrum, Stip en Sociaal wijkteam.
Waarbij het zelfregiecentrum ook gaat werken
vanuit de Stip locatie Lindenholt.
Vanuit Iriszorg zijn er 2 ambulante hulpverleners
vrij inzetbaar (zonder inzet
maatwerkvoorziening)
Wijkgerichte GGZ
Vroegsignalering Wooncorporaties

Natasja Scholten

Monique Onck
Leonie Braks
Cecile Klinkenberg,
Rutger van
Kordelaar

Pilot
Drukpunten Nieuw-West
SOH J-GGZ (Karakter) bij 2 en POH-J-GGZ bij 2
huisartsenpraktijken
Zelfsturend team (Teamleider op afstand)
8 kwetsbare zwangere vrouwen krijgen 2 jaar
lang begeleiding van jeugdverpleegkundige.
Pilot procesregie jongerenwerk, waarbij actoren
per wijk gezamenlijk en op basis van een analyse
de prioriteiten bepalen en afspraken maken over
integrale samenwerking.
Mantelzorgconsulenten van Mantelzorg
Nijmegen (SWON/NIM) hebben spreekuren in de
STIPS van de betreffende wijken.
Verbreden van de in de twee wijken Hatert en
Heseveld lopende pilot de ‘Dynamische
Wijkagenda’ van huidige partners HIL&Tandem,
NIM-SWON en GGD met opvang, onderwijs en
jeugdhulp.

Zuid:
“Er is geïnvesteerd in professionaliteit en ontwikkeling.
De ouderenadviseur is aandachtsfunctionaris voor
ouderenmishandeling. Erg belangrijk, omdat het helaas
in toenemende mate voorkomt in de wijk. De jeugdwerker wordt ingewerkt in Integrale Vroeg Hulp en is
ook aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en
Huiselijk Geweld. Hiermee willen we vooral inzetten op
preventief werken.”
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Rutger van
contactpersoon
Rutger van
Kordelaar
GGD, teamleiders
Dorothée Melse
GGD+ Sterker
Mahmut Erciyas

Yvonne Blijdorp

Pilot
Kwetsbaar ouderschap/ nu niet zwanger
Bj de GGD 8 mensen getraind om met cliënten in
gesprek te kunnen gaan over kinderwens,
seksualiteit en anticonceptie.
Huiswerkbegeleiding basisschoolkinderen. Gaat
mogelijk stadsbreed worden uitgerold.
Spreekuur herindicatieaanvragen: cliënt en vaak
iemand uit het netwerk, samen met de
begeleider/aanmelder, worden uitgenodigd op 't
Hert voor gesprek over actuele situatie en
resterende hulpvragen. Herindicatiebesluit wordt
in principe nog op dezelfde dag genomen.
Pilot dagbesteding nieuwe stijl Lindenholt

contactpersoon
Lisette van der
Horst
Medewerker jeugd
Midden
Midden

Hil & Tandem

Mahmut Erciyas

7. Ontwikkelpunt ‘Monitoring’
In samenwerking met de gemeente zijn indicatoren
voor monitoring en verantwoording vastgesteld en ons
registratiesysteem is hierop aangepast. Maandelijks
rapporteren wij de voortgang en stand van zaken aan de
hand van dit monitoringsysteem (rapportagetool) aan
de gemeente.

9

Vraagwijzer
West Maas
en Waal

4

Ontwikkelingen
De afgelopen jaren was steeds vaker
sprake van een situatie waarin met
spoed algemeen maatschappelijk
werk moest worden ingezet. Dit was
ook in 2017 het geval. Uiteraard
zorgt dit voor langere wachtlijsten.
Om de wachtlijsten weg te werken
is in 2017 tijdelijk extra formatie
gecreëerd. Dit wordt in 2018 voortgezet. In de gemeente West Maas
en Waal wordt het algemeen
maatschappelijk werk uitgevoerd
vanuit de VraagWijzer; de plek waar
inwoners terechtkunnen met al
hun ondersteuningsvragen op het
gebied van wonen, werk, welzijn,
zorg en inkomen.

wordt verwacht dat ze steeds meer
zelf regelen, met hulp van mensen
om hen heen. Als dat niet lukt, kan
de gemeente daarin ondersteunen.
In West Maas en Waal bestaat hiervoor de VraagWijzer. Vanaf 2018
werkt de gemeente vanuit het
principe van regiegemeente. De
eigen ambtelijke organisatie bereidt
belangrijke beleidsbeslissingen
voor, maar derden zorgen voor de
uitvoering van het lokale beleid
(waaronder de VraagWijzer).
In 2017 heeft Sterker sociaal werk

dienstverlening wordt voortgezet
vanuit de naam en locatie van
VraagWijzer West Maas en Waal.
En in de bestaande herkenbare
huisstijl. Inwoners zullen geen last
ondervinden van de verandering.

Opdracht

Vooral doorgaan met de goede hulpverlening.

Eigen kracht en meedoen staan
centraal bij welzijn en zorg in de
gemeente West Maas en Waal.
Dat betekent dat inwoners goed
functioneren, lekker in hun vel
zitten en onderdeel uitmaken van
een sociaal netwerk. Van bewoners

(cliënt uit West Maas en Waal)

10

de opdracht gekregen om voor vijf
jaar de werkzaamheden vanuit
VraagWijzer uit te voeren. De
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Samenwerking
tussen Sterker
en Bindkracht10
De nauwe samenwerking in het sociale domein van
Nijmegen kreeg de afgelopen jaren een impuls door de
samenwerking in de W4. Vier partners: Het Inter-lokaal,
NIM Maatschappelijk Werk, Swon het seniorennetwerk
en Tandem Welzijn werkten daarin samen. In 2017
mondde die samenwerking uit in twee fusies. Swon en
NIM gingen samen verder als Sterker Sociaal Werk en
Het Inter-lokaal en Tandem als Bindkracht10. Met deze
fusies komt er zeker geen einde aan de nauwe samenwerking.
Speciale aandacht is en blijft er voor het goed blijven
aansluiten op elkaars expertise en dienstverlening.
Naast de ontwikkeling van de onderlinge samenwerking
is er ook hard gewerkt aan een tweetal inhoudelijke
ontwikkelopgaven: diversiteit en jeugd & opgroeien.

Diversiteit
Samen willen we inclusiviteit en intercultureel werken
blijvend op de kaart zetten, ook binnen onze eigen
organisaties. Daarom is er in 2017 sterk ingezet op
diversiteit.
Er werden meerdere activiteiten georganiseerd, gericht
op de vraag: hoe cultuursensitief is het sociale domein?
Aandachtspunten waren bijvoorbeeld ‘verkleuring’ van
professionals in de Sociale Wijkteams en Stips en het
bevorderen van de in- en doorstroom van onze stagiairs
met een niet- westerse achtergrond. Ook in de pool
interculturele consulenten wordt samengewerkt,
bijvoorbeeld rondom het thema opvoeding. Zo kunnen
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ouders met een migratieachtergrond in stadsdeel
Midden terecht bij interculturele consulenten.
Zij verwijzen door naar de juiste persoon of instantie.
In deze hoedanigheid functioneerden zij als directe
ondersteuning van de Stips en Sociale Wijkteams.

Jeugd en opgroeien

Bindkracht10 en Sterker sociaal werk vervullen samen
een belangrijke rol in de preventieve jeugdketen.
Bindkracht vanuit laagdrempelige voorzieningen zoals
de activiteitenpleinen en het meer outreachende
kinder- en jongerenwerk. Sterker vanuit het schoolmaatschappelijk werk en de Sociale Wijkteams. Samen
met de GGD Zuid-Gelderland werken beide organisaties
aan de totstandkoming van wijkagenda’s voor het
preventieve aanbod van opvoedondersteuning.
Met dit doel zijn twee pilots in Hatert en Heseveld
voorbereid, die in 2018 uitgevoerd zullen worden.
Het resultaat is een adviesrapport over het gewenste
aanbod rond opvoedondersteuning per wijk, op basis
van een gedragen analyse. Het adviesrapport richt zich
op preventie en lichte vormen van vrij toegankelijke
hulp. Toegang tot niet vrij toegankelijke hulp via het
Sociaal Wijkteam valt hier buiten. In 2017 hebben
beide organisaties, met vele andere partners uit het
sociaal domein en het onderwijs, de convenanten
Onderwijs & Jeugd “Samen voor het kind” en “Samen
voor de jongere” mee voorbereid en getekend.
De uitvoering start in 2018.
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Sterker oud
worden
Ontmoetingen
In 2017 is het aanbod ontmoetingsactiviteiten voor
ouderen aangepast. De activiteiten gericht op het
treffen van anderen vallen niet meer onder de vlag van
Sterker sociaal werk, maar zijn zelfstandig doorgegaan
of onder de hoede van de Stips (Hatert) gekomen.
De Lindenholtsuite en salon zijn opgegaan in de nieuwe
dagbestedingslocatie van Deel de Dag in Lindenholt en
de Zondagsalon is verplaatst naar het Oude Weeshuis in
de benedenstad.
Tot slot heeft Sterker, in nauwe samenwerking met
partners, rond de Salon in Voorzieningenhart de Biezantijn het concept Goede Dag ontwikkeld. Er wordt nu een
weekvullend activiteitenprogramma geboden aan de
ouderen in de wijk. Het programma omvat al bestaande
activiteiten, maar ook nieuw ontwikkeld aanbod. Het
unieke is dat het gerealiseerd wordt met ‘gesloten beurs’
en dat er geen ‘eigenaar’ is. Goede Dag is dus eigenlijk
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van iedereen. Elke dag kan een andere organisator een
activiteit ontplooien. Hoewel er enkele teleurstellingen
waren, kent het project vooral successen. Vandaar dat
het in 2018 voortgezet wordt en wellicht ook in Neerbosch-Oost wordt opgestart.

Wijkrestaurantjes
Op vier verschillende locaties worden in samenwerking
met Hofmans catering wijkrestaurantjes georganiseerd.
Senioren kunnen hier gezamenlijk een warme maaltijd
nuttigen. In 2017 is het restaurant in de Blikvanger
(Lindenholt) gestopt. Daarvoor in de plaats is een
restaurant gestart in De Dageraad (Dukenburg).

Deel de Dag
Deel de Dag is erop gericht dat mensen uit de buurt
elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn individuele en
groepsactiviteiten. Indien nodig zorgen vrijwillige
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chauffeurs van Sterker voor vervoer.
Per september is dagbesteding
onder de naam Deel de Dag anders
georganiseerd. Daarmee willen we
een betere spreiding van aanbod
door de stad, op wijkniveau, en
meer maatwerk en verbreding van
mogelijkheden. Dit doen we door
met kleinere groepen te werken
en meer de samenwerking op te
zoeken met zorgpartners. Ook is
in september in het Wijkatelier
Lindenholt een nieuwe groep Deel
de Dag gestart. Inmiddels zijn er
vijf locaties. Van deze locaties is er
één dagelijks open, de andere vier

locatie van het wekelijkse Mantelzorgcafé.

Deel de Dag Brakkestein
(voorheen Zilverden)
Deze locatie bevindt zich in een
serviceflat. Een keer in de twee
weken is er een wijkactiviteit op
zaterdag en een enkele maal is er
ook een zondagactiviteit.
Deel de Dag Neerbosch-Oost
(voorheen Larix)
In het wijkcentrum De Schalmei,
waarbij veel contact is met de
basisschool, bibliotheek en Salon.

Dit hier (dagbesteding) is een verlengstuk van
mijn leven. Dus dit zou je kunnen vertalen als
‘Sterker verlengt mijn leven’
(deelnemer dagbesteding in Nijmegen)

locaties zijn vijf dagen in de week
geopend. In Brakkestein is er ook
nog een tweewekelijkse activiteit
op zaterdag.

Deel de Dag Lindenholt
(Wijkatelier Lindenholt WAL)
Op deze locatie is veel verbinding
en samenwerking met andere
activiteiten in het wijkatelier.
Hier bevinden zich ook het Sociaal
Wijkteam en Stip. De locatie is
primair gericht op wijkbewoners.
Deel de Dag Dukenburg (voorheen
Taxus, in wijkcentrum Meijhorst)
Deze locatie kent een koppeling met
de restaurantactiviteit in Meiberg.
In hetzelfde pand verblijven Stip XL
en het Sociaal Wijkteam.
Met ingang van 2018 is dit ook de

Deel de Dag Bottendaal
(voorheen Ceder en Cypres)
Gevestigd in het Dobbelmangebouw
naast het Bakkerscafé. Op donderdag
is er een avondopenstelling met
een warme maaltijd, bereid door
een gepensioneerde kok. De locatie
heeft twee ruimtes; de ene ruimte
wordt vooral gebruikt voor rustige
(prikkelarme) activiteiten en de
andere voor actievere bezigheden.
Deze locatie is ook in het weekend
geopend. Op woensdag is er een
dagbestedingsgroep en aanbod
specifiek gericht op bewoners met
een Indische achtergrond.

De gemeente heeft een budget
beschikbaar gesteld zodat mantelzorgers recht hebben op gratis
respijtzorg. De zorg werd geboden
door Home Instead, Mantelzorg
Nijmegen verzorgde de intake en de
evaluatiegesprekken met bewoners.
De pilot had een beoogde looptijd
van 1 jaar, maar het aanbod bleek
dusdanig in een behoefte te voorzien
dat na 7 maanden de capaciteit
al benut was. Uit de evaluatie
gesprekken blijkt het aanbod
belangrijk en een absolute meerwaarde te hebben. Ook ervaren de
mantelzorgers de kwaliteit van de
inzet hoog en het contact prettig.
De respijtzorg werkte in sommige
gevallen drempelverlagend, zodat de
stap naar andere hulp makkelijker
te zetten was.

Bewust wonen
Sterker sociaal werk is ook in 2017
actief geweest met het op de kaart
zetten van ‘Bewust wonen’ bij
ouderen en mantelzorgers. Dit jaar
was er extra aandacht voor de
thema’s wonen met dementie en
woon-zorgtechnologie.
Uiteindelijk is er een nieuw uit
voeringsprogramma gekomen.
Bewust Wonen blijkt meer en
meer maatwerk te zijn. Dat heeft
gevolgen gehad voor de boodschap
en de ondersteuning aan de doelgroep(en). Het heeft ook geleid tot
een uitbreiding van het woonadvies:
het verhuisadvies.

Respijtzorg
In opdracht van de gemeente
Nijmegen heeft Mantelzorg Nijmegen
meegewerkt aan de pilot Respijtzorg.
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Sterker in je
schoenen

7

Een van de drijfveren van Sterker sociaal werk is mensen helpen
om steviger in hun schoenen te komen staan. Dat is ook de kern
van het Maatschappelijk werk. Soms loopt het in het leven nu
eenmaal net even anders. Dan kan wat ondersteuning goed

van pas komen. Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin
Sterker sociaal werk de helpende hand kan bieden.

Zingeving, levensboeken en welbevinden
Het COiL (Centrum Ontmoeting in
Levensvragen) maakt onderdeel
uit van Sterker sociaal werk. Hier
kunnen mensen terecht die willen
praten over levensthema’s als zingeving, dementie, homoseksualiteit
en diversiteit. In 2017 werd 74 keer
een individueel gesprek met een
vrijwilliger gevoerd en in totaal bezochten de vrijwilligers 168 mensen.
Ook kunnen mensen bij het COiL
terecht voor ondersteuning bij het
maken van een levensboek. Dit
gebeurde afgelopen jaar 17 keer.
Naast de individuele gesprekken
zijn er ook drie- of vierwekelijkse
gespreksgroepen (12) en schrijfgroepen (2 stuks) georganiseerd.
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Hieraan namen 84 mensen deel.
De gesprekken worden begeleid
door medewerkers van het Huis
van Compassie en Mantelzorg
Nijmegen en vonden plaats op twee
Stip-locaties. Het COiL verzorgde ook
diverse trainingen voor vrijwilligers
en medewerkers (starttraining,
werkvormentraining en training
dynamische oordeelsvorming). Ook
werden er in het zomer- en winterprogramma nog 11 bijeenkomsten
georganiseerd op het gebied van
zingeving, kunst, welbevinden en
einde van het leven.

JOOP (Jonge Ouder
OntmoetingsPunt)
Vanaf 2016 maakt JOOP deel uit
van het project Gezonde Start; een
samenwerking tussen de GGD en

Sterker sociaal werk. in 2017 heeft
JOOP deelgenomen aan het symposium ‘samenwerking rondom
kwetsbare zwangeren’. Doel was
om te leren kwetsbare zwangeren
te herkennen en bereiken en de
samenwerking tussen het medische
en sociale domein te verbeteren.
Het project is afgesloten met aanbevelingen over het aanpassen van
de zorgpaden. Een andere aanbeveling was de implementatie van
VoorZorg in Nijmegen. Verder zijn
er gastlessen gegeven op de Hogeschool van Maastricht. Ook was er
in 2017 aandacht voor deskundigheidsbevordering. Twee hulpverleners
volgden de Rots- en Watertraining.
Het idee is om deze training in
2018 aan te bieden aan zwangere
meiden en jonge moeders.
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Huiselijk geweld: de meest voorkomende vorm van geweld
Al meer dan tien jaar werkt Sterker sociaal werk met
een specialistenteam huiselijk geweld. In 2017 is een
kwaliteitsslag gemaakt om de actuele kaders te kunnen
borgen. De specialisten hebben een landelijke certificatie en zijn daarmee erkende aandachtsfunctionarissen.
Zij helpen de leden van de Wijkteams bij het signaleren
en bespreekbaar maken van huiselijk geweld. De trainingen hiervoor worden georganiseerd door de regionale trainingspool KMHG. Hiervoor heeft Sterker een
samenwerkingsconvenant gesloten met de Jeugdbescherming Gelderland (JBG), Veilig Thuis en Moviera
(vrouwenopvang). Daarmee is de professionalisering
geborgd, én is de hulpverlening goed ingebed in de
lokale situatie. Een dergelijke permanente professionalisering is nodig. Niet alleen vanwege wetswijzigingen,
maar ook vanwege de veranderende maatschappelijke
trends. De laatste jaren is er bijvoorbeeld steeds vaker
sprake van ouderenmishandeling en eergerelateerde
geweldszaken. Dit vraagt om specialisme, zodat je weet
wat je in individuele gevallen het beste kunt doen.
Het allerbelangrijkst blijft samenwerking. Met andere
partijen in het veld, maar ook met bijvoorbeeld de
gemeente Nijmegen is in 2017 intensief samengewerkt.

Heel fijn om aan deze training deel
genomen te hebben. Het heeft me
zeker geholpen assertiever te
worden en de begeleider was
duidelijk en zeer hulpvaardig.
(deelnemer Stap Vooruit in Heumen)

De gemeente stelt nieuwe eisen, maar faciliteert ook
door (trainingen en financiering), zodat alle organisaties
in de samenwerkingsketen hun taken kunnen uitvoeren
zoals afgesproken. Sterker biedt niet alleen individuele
hulpverlening, maar ook groepsbegeleiding. Zo organiseert Sterker samen met Moviera groepsgesprekken
voor vrouwelijke slachtoffers van geweld, onder de
noemer ‘korte metten met geweld’. Doel is om vrouwen

sterker en weerbaarder te maken en te voorkomen dat
ze opnieuw slachtoffer worden.
“Financiële uitbuiting van ouderen is een vorm van
ouderenmishandeling die steeds vaker voorkomt. Veel
mensen weten dat niet. Doordat mensen langer thuis
(moeten) blijven wonen, moeten ze ook vaker een
beroep doen op hun naasten. Deze maatschappelijke
trends werken het risico op ouderenmishandeling in de
hand. Niet alleen financiële uitbuiting komt veel voor.
Een op de tien mantelzorgers slaat degene waarvoor hij
of zij zorgt. Schokkende cijfers.”

R75
In 2017 hebben vooral jongeren die tussen wal en schip
vallen binnen de hulpverlening aandacht gekregen
vanuit R75. Aanleiding was de notitie ‘jongeren tussen
schip en wal’ van de gemeente Nijmegen. De professionals van R75 zijn samen met verschillende netwerkpartners en de gemeente op zoek naar een oplossing voor
deze problematiek, waarbij jongeren bij het bereiken
van de 18-jarige leeftijd geen hulpverlening meer
kunnen krijgen. Zij hebben een aantal netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Ook is een student aan de slag
gegaan met een ‘participatief actie onderzoek’ waarbij
de focus lag op werken met het sociaal netwerk van
cliënten. Dit heeft de professionals bewuster gemaakt
van de mogelijkheden van het inzetten van het netwerk.
Een dergelijk onderzoek wordt in 2018 voortgezet, maar
dan met de focus op het tekort aan passende huisvesting voor de doelgroep.

Ketenaanpak prostitutie
In samenwerking met de GGD, Iriszorg en MEE Gelderse
Poort is opnieuw een bijdrage geleverd aan de ketenaanpak prostitutie. Ook hierbij is veel aandacht geweest
voor netwerkpartners en de manier van bejegening
richting (mogelijke) cliënten. Er wordt gezocht naar een
laagdrempelige manier en proberen het onderwerp
sekswerk uit de taboesfeer te halen. In dit kader is
onder andere de naam veranderd in Keten in sekswerk.
De ketenaanpak in Nijmegen is een voorloper, en daardoor kartrekker, in de ontwikkeling van een landelijke
aanpak. Vanuit die hoedanigheid werd in 2017 ook een
landelijke themadag georganiseerd.
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Sterker
in geld en
wonen

8

€

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling in Beuningen

Buurtbemiddeling wordt gefinancierd door de woningbouwcorporaties, gemeente en politie. De uitvoering
ligt in handen van Sterker sociaal werk (sinds 2008, toen
nog onder de vlag van NIM). De insteek van Buurtbemiddeling is het om buren die in een conflict zitten en
er zelf niet uitkomen op een constructieve manier met
elkaar in gesprek te brengen. Dit gebeurt onder leiding
van neutrale, vrijwillige en deskundige bemiddelaars.
Er zijn vier projecten: in Nijmegen, Beuningen/Druten/
West Maas en Waal, Overbetuwe/Lingewaard en Berg
& Dal/Heumen In 2017 is een stijging van het aantal
meldingen zichtbaar na jaren van redelijke stabiliteit en
beperkte groei.

In Beuningen is in 2017 37 keer een beroep gedaan op
Buurtbemiddeling, een stijging van 28% ten opzichte
van het voorgaande jaar. Twee derde van de mensen
die hulp zochten wisten ons zelf te vinden (al dan niet
op advies van de wijkagent of woningcorporatie). De
andere casussen werden doorverwezen door de politie,
woningcorporatie, Vluchtelingenwerk en andere instanties. Het overgrote deel van de aanmeldingen kwam uit
Beuningen, een klein deel uit Weurt en Ewijk. Bij Buurtbemiddeling zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor
hun situatie en de oplossing. Komen ze er samen niet
uit, dan kunnen de instanties het oppakken. Vaak blijkt
dat alleen al het signaleren iets in beweging zet.
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“Hij gaf aan dat hij een half uur na
ons bezoek bij de buren was langsgegaan voor een gesprek. Het verliep
stroef, maar uiteindelijk is hij
tevreden met wat het heeft opgeleverd. De tv staat zachter, er zitten
nieuwe strips op de deuren en ze
groeten elkaar weer.”

Buurtbemiddeling
Lingewaard en
Overbetuwe
In Lingewaard en Overbetuwe
werd in 2017 een recordaantal
casussen behandeld, te weten 142.
Door de inzet van 22 vrijwillige
bemiddelaars lukte het om 73%
van de burenruzies in beide
gemeenten op te lossen. Gabrielle
Langhout, coördinator Buurtbemiddeling: “Buurtbemiddeling
werkt het best in gevallen waar de
onenigheid en irritaties nog niet
heel hoog opgelopen zijn. Het wordt
vooral met succes preventief ingezet.
Getrainde, onafhankelijke vrijwilligers luisteren naar het verhaal
van beide partijen en begeleiden
het bemiddelingsproces. Ze geven
geen oordeel en zijn neutraal.
Uiteindelijk lossen de buren zelf
hun problemen op.”

Buurtbemiddeling
Nijmegen
Voor Buurtbemiddeling Nijmegen
was 2017 een hectisch jaar, het
aantal aanmeldingen oversteeg
ruim de aantallen van voorgaande
jaren. Meer dan de helft van de
aanmeldingen gebeurde op initiatief
van de bewoners zelf. Wat de zelfredzaamheid van bewoners betreft
zit het dus wel goed. Nijmegen
volgt de landelijke trend van steeds
complexere problemen. Verschillende keren was hulpverlening bij
de Buurtbemiddeling betrokken,
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ook is er geregeld sprake van een
taalbarrière. Dit alles vraagt meer
van de vrijwillige bemiddelaars;
meer maatwerk, goede samenwerkingsmogelijkheden en veel
geduld en doorzettingsvermogen.
Er zijn het afgelopen jaar meerdere
trainingen gegeven (onder andere
over interculturele communicatie),
er is een burenboekje ontwikkeld
en als alternatief van reguliere
bemiddeling is er voorafgaand en
na bemiddeling aan coaching gedaan.

Bewust wonen
Op basis van een evaluatie van het
project ‘Bewust wonen’ (ouder
worden en de woontoekomst) en
een aantal in- en externe ontwikkelingen werd in 2017 een nieuw
uitvoeringsprogramma ontwikkeld.

De vrijwillige ouderenadviseur voelt
zich hiertoe beter uitgerust dan
voor het geven van woonadvies dat
vaak door de ergotherapeut wordt
opgepakt. Verder is binnen het
project expertise opgebouwd over
woon(zorg)-technologie. Daarvoor
volgden de medewerkers een
kennis- en proeftraject voor
mantelzorgers met Vilans. Sterker
maakt ook deel uit van de taskforce
sociale technologie, samen met
Sociaal Werk Nederland. De daar
opgedane kennis delen we weer
tijdens presentaties en via de hulpmiddelensite. Bij gezond ouder
worden draait het niet alleen om
veilig en comfortabel wonen. Er
zijn ook duidelijke raakvlakken met
andere gebieden als valpreventie,
brandveiligheid, thuiszorg, buurt-

De service en hulp was fantastisch. Jammer
alleen dat er vele onmogelijkheden waren in
hulp waar Sterker zelf niets aan kon doen,
lag aan regeltjes etc.
(cliënt uit Beuningen)

De thema’s wonen met dementie
en woon-zorgtechnologie kregen
een steeds belangrijkere plaats.
Het afgelopen jaar richtten we ons
met name op kwetsbare ouderen
én hun mantelzorgers. Daarmee
verschoof de kernboodschap van
comfortabel naar veilig thuis wonen.
In de praktijk betekent dit dat
projectmedewerkers in gesprek
gaan om passende oplossingen te
vinden. Steeds meer wordt duidelijk dat het gaat om maatwerk.
Naast woonadvies zijn we ook
verhuisadvies aan gaan bieden.

cohesie, diensten aan huis, mobiliteit en tijdelijke opname. Hiervoor
hebben we de samenwerking
gezocht met zorgtrajectbegeleiders,
praktijkondersteuners, thuiszorgteams, brandweer, fysio- en ergotherapeuten en GGD. Ten slotte is
de website geüpdatet en dat heeft
de helft meer bezoekers opgeleverd.
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Sterker
opgroeien en
opvoeden
Knellende jeugdketen in de regio Nijmegen

In 2017 bleek dat er grote financiële tekorten waren in de jeugdzorg. Dit gold
niet alleen voor Nijmegen, maar is een landelijk fenomeen. De tekorten zijn zo
groot dat het onmogelijk is te investeren in de transformatie. In onze regio
zijn verschillende transformatieprojecten opgestart om te onderzoeken hoe
aanbieders en verwijzers effectiever kunnen samenwerken, hoe preventie is
in te richten en hoe de toegang tot de verschillende zorgvormen met zorgtafels te regelen is. Sterker sociaal werk heeft hier actief aan deelgenomen.
De verklaring voor de enorme hulpvraag in het kader van de jeugdwet
lijkt deels samen te hangen met het gegeven dat kinderen
eerder ‘gevonden’ worden dan voorheen.

Meer samenwerking
en procesafstemming
tweede lijn
In 2017 heeft Sterker sociaal werk
deelgenomen aan verschillende
projecten en activiteiten gericht op
betere samenwerking en werk-
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afspraken. Voorbeelden hiervan
zijn ‘Samenwerken rondom jeugd’
met aanbieders uit de tweede lijn,
jeugdbescherming en Veilig Thuis
en ‘Nijmegen op één lijn’ met huisartsen. Met Veilig Thuis is het
Samen Doen-overleg opgestart
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om de regionale werkafspraken en protocollen te implementeren en om de verwachtingen goed te managen.
In het casusoverleg jeugdhulp met verblijf beoordeelden
aanbieders gezamenlijk welke zorg het best bij de vraag
paste. Dit had tot gevolg dat vaker werd gekozen voor
alternatieven voor verblijf in een instelling.

de meisjes handvatten om bestaande patronen te doorbreken. Het is gebleken dat de training het meest
effectief is als de hele groep met elkaar in gesprek gaat;
het populaire meisje, de volgers en de slachtoffers. Ook
de komende tijd zal deze training worden aangeboden
op scholen.

Komst van het Stadsbreed Team
Jeugd (STJ)

Sociale Vaardigheidstrainingen (SoVa)

In 2017 zijn we ons gaan richten op een betere selectie
op de toegang tot specialistische zorg, expertisever
groting van de medewerkers van de Sociale Wijkteams
en het opzetten van een stadsbreed team jeugd (STJ).
Dit team bestaat uit jeugdwerkers die kennis hebben
op het gebied van jeugd en veiligheid en complexe
casuïstiek. Het team ondersteunt de jeugdmaatschappelijk werkers in de Sociale Wijkteams. In 2017 hadden
de inspanningen om de instroom naar jeugdhulp te
beperken nog geen effect.

Schoolmaatschappelijk werk
Echte trends zijn er niet te herkennen op het gebied
van schoolmaatschappelijk werk. Een toename van een
bepaald soort vraag lijkt meer een toevalligheid dan
ontwikkeling. In 2017 is schoolmaatschappelijk werk
opnieuw druk bezig geweest met de begeleiding van
ouders met opvoedvragen en de begeleiding van
kinderen die psychosociale problemen hebben.
De problematiek bij de kind-trajecten is vooral gericht
op onzekerheid, faalangst, piekerproblematiek en sociale
contacten met leeftijdgenoten. Ook is het schoolmaatschappelijk werk geregeld betrokken bij scheidings
problematiek en vechtscheidingen. We spreken ouders
aan op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid en
proberen hen te motiveren tot een beter omgang te
komen. Lukt dat niet zelfstandig, dan verwijzen we
door naar bemiddeling.

Meidenvenijn
Opvallend in 2017 was de toegenomen vraag vanuit
scholen naar bijeenkomsten over Meidenvenijn. Sterker
sociaal werk biedt deze training aan onder de noemer
Girlpower. In totaal volgden 44 meiden de training.
Leerkrachten ervaren steeds vaker dat er één populair
meisje is in de klas en dat meiden onderling moeilijk
kunnen samenwerken. Maar het ontbreekt hen aan
tools om hier alert op in te kunnen spelen en adequat
te handelen. De training biedt zowel de leerkracht als

Vergroten van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen,
dat is de insteek van de SoVa-trainingen. 147 kinderen
in de leeftijd van 7 tot 12 jaar namen in 2017 deel aan
deze training om zich beter staande te kunnen houden
in het dagelijks leven. De training heeft een positief
effect op de ontwikkeling en het zelfbeeld van de
kinderen en kan ernstiger problemen voorkomen, zowel
thuis als op school. Ook voor de ouders is er een rol
weggelegd bij deze trainingen. Zo kunnen zij hun kind
blijvend ondersteunen in hun ontwikkeling, ook als de
training is afgelopen. De SoVa-trainingen worden op
school gegeven, in samenwerking met de leerkrachten,
maar en op een neutrale locatie als dat wenselijk is.

Ze blijven goed vind ik.
(cliënt uit Berg en Dal)

Zo doen we dat in Druten: Sociaal Team
In 2017 kreeg het Sociaal Team in Druten echt vorm.
Professionals vanuit de verschillende organisaties werken
intensief samen. Alle werkzaamheden van het algemeen
maatschappelijk werk zijn geïntegreerd in het Sociaal
Team, daardoor zijn de uren gezamenlijk in te zetten en
ook zorgt dit voor korte lijnen. Verder is dit jaar een
structureel jeugdoverleg in het leven geroepen, naast
de reguliere casuïstiekbesprekingen. Binnen het Sociaal
Team zien we de druk toenemen. Er is een forse toename
van casussen en steeds meer casussen lijken spoed te
hebben. Daarnaast zijn de casussen ook steeds complexer,
denk aan huisuitzettingen, huiselijk geweld, echt
scheidingen en financiële problematiek.

Zo doen we dat in Heumen:
Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG Heumen heeft begin 2017 een consulent school
en opvoeding aangetrokken. Deze medewerker houdt
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zich bezig met diverse opvoedvragen, maar ook met
zaken rondom scholen in de gemeente. Ook is het CJG
structureel gaan deelnemen aan het casusoverleg jeugd
(van het kernteam). In 6 casussen is samengewerkt, en
door de bespreking en onderlinge advisering was het
CJG beter in staat zelf met de casus verder te kunnen
zonder inzet van een jeugdconsulent. Ook heeft het CJG
3 verwijzingen doorgezet naar het kernteam. De verwijsindex werd nauwelijks nog gebruikt. Dat resulteerde in
een aantal vernieuwingen en een nieuwe naam; Multisignaal. Het CJG kan hier zelfstandig een melding maken.
De medewerker van het CJG is ook werkzaam als algemeen maatschappelijk werker, wat zeker voordelen heeft
voor de inwoners. Vragen die bij het AMW binnenkomen
en eigenlijk bij het CJG thuishoren, kunnen direct worden
opgepakt. Dit komt de laagdrempeligheid ten goede.
Al met al blijkt het CJG te fungeren als spin in het web.
Met name de verbinding tussen scholen en het kernteam
is positief ontvangen; één aanspreekpunt dat goed
bereikbaar is. Deze verbinding kan in 2018 wellicht
worden uitgebreid naar peuterspeelzalen of kinderopvang.

Cijfers CJG Heumen
Welke school

Aantal aanmeldingen

Waarvan consultatie/advies

De Komeet

5

0

De Vuurvogel

5

1

De Tovercirkel

2

1

De Regenboog

9

5

Tandem

3

1

St. Joris

3

1

De Zilverberg

5

5

35

24

Totaal

Uitleg cijfers:
Alle scholen hebben contact gehad met het CJG en
hebben ouders en/of kinderen verwezen voor hulp. In
sommige gevallen heeft school zelf consultatie en advies
gevraagd. Van de hulpvragen hadden 12 vragen betrekking op (zorgen over) de ontwikkelingen van het kind,
10 op echtscheiding en 7 op opvoeding. De resterende
vragen hadden te maken met culturele aspecten,
buitenschoolse opvang, kind weerbaarder maken,
kind leren omgaan met een ouder die psychiatrische
problemen heeft.
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Ook kwamen buiten de scholen om vragen binnen bij
het CJG, te weten:
Hoe

Aantal

Eigen initiatief (bellen)

5

Eigen initiatief (mailen)

1

Via website gemeente

1

Opvoedspreekuur

1

Verwijzing van kernteam

2

Verwijzing vanuit schoolverpleegkundige

6

Totaal

16

Het merendeel van deze vragen en aanmeldingen ging
over echtscheiding en de ontwikkeling van kinderen.

Begeleiding bij echtscheiding
In alle wijken komt de vraag om begeleiding bij echtscheiding voor, maar in Nijmegen-Noord (Lent) lijkt het
iets meer de tendens te zijn. Hier wonen relatief veel
gezinnen met jonge kinderen. Wat we vooral tegenkomen
zijn vaders die hun kind niet meer zien, conflicten rondom
omgangsregelingen, moeilijk afspraken kunnen maken,
en een gebrek aan vertrouwen. Opvallend is dat veel
mensen in hun eigen pijn blijven zitten, waardoor ze het
belang van het kind uit het oog verliezen. Wij proberen
vanuit Sterker in gesprek te gaan met beide ouders,
eventueel met begeleiding van een bemiddelaar of
neutrale vrijwilliger. Naast deze gesprekken bieden we
ook groepswerk, omgangsbemiddeling en begeleide
omgangsregeling. Uiteindelijk willen we bereiken dat
kinderen hun ouders blijven zien, dat deze elkaar weer
durven te vertrouwen en dat er weer ruimte is om
dingen met elkaar te bespreken.

Cijfers Begeleide Omgangsregeling
Budgetafspraak: 		
10 aanmeldingen per jaar
Gerealiseerd: 		
12 aanmeldingen		

Succesvol afgesloten: 9
Vrijwilligers: 8
Nieuwe vrijwilligers: 1
Gestopte vrijwilligers: 1

Mensen kunnen pas een beroep doen op de Begeleide
Omgangsregeling als ze zich hebben aangemeld voor
Omgangsbemiddeling. Dit is niet voor iedereen duidelijk. Bij het werk is nauw contact tussen de coördinator,
ouders, verwijzer (de bemiddelaar) en de vrijwilliger. De
lijnen zijn kort, iedereen wordt goed op de hoogte
gehouden van de gang van zaken. Verder is er opnieuw
overleg geweest met de coördinator van het Omgangshuis in Arnhem. Er is de intentie om iets dergelijks ook
in Nijmegen te starten.
JAARVERSLAG STERKER SOCIAAL WERK 2017
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Sterker
in Mantelzorg
De wijk in
Sinds 2016 is Mantelzorg Nijmegen
(toen nog Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning) meer in de
wijken zelf gaan werken. Actief naar
de mantelzorger toe, maar ook
naar de andere dienstverlenende
partijen in de wijk. Deze stap wordt
in 2017 doorgezet. Mantelzorg
Nijmegen is er niet alleen ter ondersteuning van de mantelzorgers,
maar ook als expertisecentrum
voor professionals. Op die manier
hoeven ook niet alle casussen bij
de mantelzorgconsulent terechtgekomen. Oog voor de mantelzorger
betekent dat de problematiek
eerder herkend en onderkend wordt.
De laatste tijd wordt er steeds meer
beroep gedaan op mantelzorgers.
Goede ondersteuning van hen wordt
daarmee belangrijker. Het is fijn als
professionals weten hoe ze door
kunnen verwijzen. ‘De wijk in’ werkt
beide kanten op, zo raken de mantelzorgconsulenten ook betrokken bij
bredere vraagstukken.

Kennis is macht
Mantelzorg Nijmegen probeert
zoveel mogelijk mantelzorgers te
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bereiken. Niet zozeer om zichzelf
op de kaart te zetten, maar vooral
om mantelzorgers op de hoogte te
brengen van de bestaande mogelijkheden. Dat geldt ook voor de werkers
in het veld. Als de professionals de
vraag van de mantelzorger herkennen, dan kunnen zij gemakkelijker
helpen of op de juiste manier doorverwijzen. Daarvoor is Mantelzorg
Nijmegen dit jaar nog actiever gaan
informeren. Op verschillende
plaatsen in de stad zijn spreekuren,
enkele zijn speciaal voor jonge
mantelzorger. Er is in 2017 een
nieuwe website gelanceerd, die
vooral statische informatie geeft.
Maar ondertussen wordt veel
actiever gebruikgemaakt van social
media en is een eerste aanzet
gegeven voor een nieuwsbrief die
in 2018 zal verschijnen.

Een nieuwe naam, een
nieuw beeld
In 2017 is samen met Movisie een
vertaalslag gemaakt die resulteerde
in de naam Mantelzorg Nijmegen.
Deze nieuwe naam maakt duidelijk
dat de organisatie er niet alleen is
voor de mantelzorger, maar ook

voor de professional die meer
informatie wil hebben over mantelzorg. Bij de nieuwe naam hoorde
ook een nieuwe website, waar alle
doelgroepen terechtkunnen voor
informatie. De website is goed
ontvangen door de bezoekers, ze
waarderen de overzichtelijkheid
en duidelijkheid. Ook het logo van
Mantelzorg Nijmegen is veranderd
en loopt nu in pas met dat van
Sterker. Daardoor heeft het een
veel warmere uitstraling gekregen.

Informatief en
ontspannend
Waar voorheen de mantelzorgactiviteiten zich beperkten tot een
tweemaandelijkse mantelzorgsalon
en de Dag van de Mantelzorger,
zijn er in 2017 nieuwe activiteiten
ontplooid. Het animo voor de salons
nam af en uit een korte enquête
bleek dat mantelzorgers twee
verschillende behoeften hebben:
ontspanning en informatie.
De nieuwe activiteiten worden in
een soort cycli georganiseerd, zodat
mantelzorgers elkaar leren kennen
en hun verhaal kwijt kunnen. Het
afgelopen jaar werd in het voor- en
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najaar een training mindfulness
georganiseerd met elk acht bijeenkomsten. Ook werden er vanaf
augustus wandelingen georganiseerd, elke twee weken. Ten slotte
waren er gespreksgroepen (in het
voor- en najaar) met de thema’s
‘wat betekent zorgen voor jou?’,
‘mag ik nee zeggen?’ en ‘mag ik
wensen hebben en wat wens ik dan?’.
Deze nieuwe activiteiten vonden
gretig aftrek. Ook waren er nog vijf
mantelzorgsalons.

Wat willen we bereiken?
Volgens de cijfers van het CBS zijn
er in Nijmegen zo’n 34.000 mantelzorgers. Natuurlijk heeft lang niet
elke mantelzorger behoefte aan
ondersteuning. Maar het is kan wel
helpen als mantelzorgers weten
wat er te halen is. En als ze zich
realiseren dat ze het niet alleen
hoeven te doen. Veel mensen
hebben niet eens in de gaten dat
ze mantelzorger zijn. Dat geldt
zeker voor jongeren en mensen

De voorlichting over wat voor gevoelens en
emoties zich kunnen voordoen als je rouwt, gaf
mij de bevestiging dat het klopt wat ik voel en
ervaar. Hierdoor heb ik meer grip op mijn
leven gekregen.
(deelnemer Rouwgroep Partnerverlies
in Nijmegen)

Even op adem komen
In 2016 gaf de gemeente Nijmegen
aan dat het budget voor mantelzorgondersteuning niet helemaal
was opgebruikt. Van daaruit werd
een pilot gestart om in 2017
25 mantelzorgers (en ook in 2018
25 mantelzorgers) gemiddeld 2 uur
per week ondersteuning te bieden,
gefinancierd door de gemeente en
uitgevoerd door Home Instead.
Mantelzorg Nijmegen fungeerde als
een toegangspoort om te bepalen
of de situatie passend is voor inzet
van deze zogenaamde respijtzorg.
In z’n algemeenheid komen mantelzorgers in aanmerking die tegen
hun grenzen aanlopen. Dankzij
deze pilot is Mantelzorg Nijmegen
samen gaan werken met andere
professionals en is het netwerk
verder uitgebreid.
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met een migrantenachtergrond.
Een grotere bewustwording voor
de mantelzorger, maar ook voor
andere professionals kan lucht
geven en voldoende energie om
weer verder te gaan met zorgen
voor degenen die hen lief zijn.

denktank organiseert platform
bijeenkomsten waar alle mantelzorgers voor worden uitgenodigd.
De Denktank is flexibel en iedereen
kan zich ervoor aanmelden.

Mantelzorgers in de
bloei van hun leven
Jonge mantelzorgers lopen vaak
tegen andere problemen aan dan
oudere mantelzorgers. Speciaal voor
hen heeft Sterker sociaal werk een
aantal activiteiten in het leven
geroepen ter ondersteuning. Zo is
er elke week een spreekuur bij
Jimmy’s én bij het ROC. Met subsidie
van de gemeente heeft de mantelzorgconsulent voor leerlingen op
de middelbare scholen en beroepsopleidingen een lespakket samengesteld. Daarmee maken we
jongeren bewust van het thema
‘mantelzorg’ en doordat we naar
de jongere toekomen zijn we heel
laagdrempelig bezig. Daarnaast
heeft theatergroep Bint op het
Dominicus College de voorstelling
‘What if…’ opgevoerd, voorafgegaan
door gastlessen. In 2018 gaan we
hiermee door en zullen gastlessen
en voorstelling ook op het ROC en
de HAN plaatsvinden.

Denktank
In 2017 is een start gemaakt met
de Denktank; een nieuw platform
met een brede groep mantelzorgers
die een goede afspiegeling is van
het totale potentieel aan mantelzorgers. Voorheen dacht een
beperkte groep mantelzorgers mee
over de organisatie van de Dag van
de Mantelzorg. In het NEC-stadion
werd jaarlijks een informatiemarkt
georganiseerd met allerlei kraampjes.
Dit vergde veel organisatie en werd
niet erg drukbezocht. De nieuwe
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Sterker
met
anderen

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand zich alleen voelt en
eenzaam is. Een helpende hand, een arm om je schouder, iemand
om je hart bij te luchten. Ieder mens heeft dat af en toe nodig.

Maar wie door omstandigheden geen sociaal netwerk heeft, kan bij
Sterker aankloppen voor hulp om uit het isolement te komen.

JAARVERSLAG STERKER SOCIAAL WERK 2017
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MateForYou
In 2017 kwamen er meer aanmeldingen binnen dan er
vrijwilligers en stagiaires waren. Daardoor ontstond er
een wachtlijst van meer dan zes maanden. Opvallend
wat dat meer vrouwelijke vrijwilligers zich aanmeldden,
waardoor de wachttijd voor mannen nog langer werd.
In het najaar is de begeleiding van stagiaires veranderd.
Sinds die tijd komen de stagiaires twee keer per maand
een ochtend op locatie werken. Dat zorgt voor meer
binding met de organisatie, de groepsactiviteiten, een
betere ontwikkeling van het reflecterend vermogen en
gemakkelijker delen van de gebeurtenissen.
De koppelingen tussen maatjes gebeurt twee keer per
jaar; in februari/maart en in september/oktober voor
een periode van twaalf maanden.

Cijfers:
In 2017 startten 26 koppelingen. En er werden
18 koppelingen afgesloten (deze zijn in 2016 gestart).

Buddyzorg
Mensen die een ernstige chronische of levensbedreigende ziekte hebben, kunnen problemen ondervinden
in het dagelijkse leven. Denk aan verliesverwerking,
zingeving, isolement en eenzaamheid. Soms is het
moeilijk deze problemen en de daarbij behorende
gevoelens te delen met iemand uit de directe omgeving.
Buddyzorg kan dan uitkomst bieden. Een buddy, vrij
williger, is er voor een gesprek, een luisterend oor,
ontspanning of praktische hulp.

Cijfers:
In 2017 waren er 68 bewoners die begeleiding kregen
vanuit Buddyzorg. Er waren 31 intakes, en 21 nieuwe
koppelingen (match tussen bewoner en buddy).
Ook werden er 21 contacten afgesloten (4 vanwege
het overlijden van de bewoner). In totaal waren er het
afgelopen jaar 45 buddy’s die hun hulp boden aan
bewoners.

InContact
Het project InContact is erop gericht dat vrijwilligers
deelnemers helpen bij het opbouwen of uitbreiden
van hun sociaal netwerk. Zij moeten een deel van de
contacten van de maatschappelijk werker overnemen.
Het hebben van een eigen netwerk is belangrijk bij het
omgaan met ‘kleine problemen’ in het leven. Niet alle
deelnemers hebben eenzelfde intrinsieke motivatie.
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Sommigen kennen een zware problematiek die ook zijn
wissel trekt op de vrijwilliger. Deze zijn dan ook extra
getraind om hun grenzen aan te geven en te behouden.

Cijfers:
De afspraak voor 2017 was dat er 10 aanmeldingen
behandeld zouden worden. Er kwamen in het afgelopen
jaar 11 aanmeldingen binnen, waarvan er 1 is geannuleerd.
Van deze aanmeldingen zijn er 8 doorverwezen vanuit het
Sociaal Wijkteam, 1 vanuit COiL en 1 vanuit Buddyzorg.
Eind 2017 heeft het project 7 vrijwilligers. In de loop
van het jaar zijn er 3 vrijwilligers gestopt en 1 nieuwe
vrijwilliger is begonnen (en getraind).

Dit hier (dagbesteding) is een
verlengstuk van mijn leven.
Dus dit zou je kunnen vertalen
als ‘Sterker verlengt mijn leven’
(deelnemer dagbesteding in Nijmegen)

Jij & Ik
In 2017 werd de tendens voortgezet uit de voorgaande
jaren. Er is duidelijk sprake van een zwaardere gedragsproblematiek bij kinderen die worden aangemeld. Ook
zijn er steeds meer kinderen die te maken hebben met
een (v)echtscheiding; 1 op de 5 nu tegen 1 op de 10,
10 jaar geleden. Dat vraagt meer van de vrijwilligers.
Ook kwamen er meer kinderen op de wachtlijst te staan
vanuit andere settings dan een gezin (zoals opvang,
gezinshuizen, asielzoekers). Dit betekent dat we ook
geregeld te maken hebben met een andere spreektaal.
Vanwege de zwaardere problematiek is het contact
tussen de coördinatoren en verwijzers intensiever
geworden, en dat geldt ook voor het contact met
ouders en vrijwilligers/stagiaires.
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Sterker
in cijfers

Mantelzorg Nijmegen
Spreekuren:

130

+

A) Gericht op professionals en keten
• Presentatie Jongerenwerkersoverleg Lindenholt. Bereik: 9
• Presentatie schoolmaatschappelijk werkers bij ROC Nijmegen.
Bereik: 10
• Presentatie ‘Netwerk Informele
Zorg’. Bereik: 10
• Presentatie ‘Expertisecentrum’
bij het ROC. Bereik: 60
• Voorlichting aan medewerkers
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Stip Noord (i.s.m. Gemeente
Nijmegen). Bereik: 8
• Voorlichting aan medewerkers
Stip Midden (ism Gemeente
Nijmegen). Bereik: 12
• Workshop Mantelzorg & Dementie
gegeven op symposium UMC
Radboud. Bereik: 25
• Workshop Ontspoorde mantelzorg” van Mantelzorg Groesbeek
(ism Veilig Thuis). Bereik: 10
• Voorlichting studieadviseurs van
de Radboud Universiteit. Bereik: 19

B) Gericht op Jongere Mantelzorgers
• Twee lessen aan twee gymnasiumklassen van het Dominicus College.
Bereik: 2 x 32

• Een les gymnasiumklas van het
Dominicus College. Bereik: 22
• Ondersteuning/advies gespreksgroep mantelzorgende studenten
Radboud Universiteit. Bereik: ca. 5
Bereik totaal:

91

C) Gericht op Mantelzorgers algemeen
• Twee voorlichtingsbijeenkomsten
voor mantelzorgers van personen
met Parkinson. Bereik: 19
• Mantelzorgsalon ‘Gezond Slapen
en Dromen’. Bereik: 25
• Presentatie informatiebijeen-
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komst van StAAD (Dukenburg).
Bereik: 45
• Mantelzorgsalon over ‘Regelingen
voor mantelzorgers’ (i.s.m.
gemeente Nijmegen). Bereik: 35
• ‘Mantelzorgers in gesprek met
elkaar’ i.s.m. Huis van Compassie
en COiL, 3 sessies. Bereik: 8
• Voorlichting aan een groep van
Chinese ouderen (i.s.m. Indigo).
Bereik: 40
• Mantelzorgsalon Langer thuis,
woontechnologie (ism Vilans en
Bewust Wonen). Bereik: 10
• Presentatie tijdens maaltijd in
Huis van Compassie. Bereik: 60
• Presentatie Mantelzorg Alzheimer
Café Nijmegen. Bereik: 60
• Mantelzorgavond bij Turkse
Thuiszorgorganisatie Elele.
Bereik: 25
Bereik totaal:

343
D) Activiteiten voor Mantelzorgers
• Een cursus Mindfulness met
Centrum Mindfulness UMC
Radboud 8 sessies. Bereik: 10
(max) per keer
• 8 wandelingen voor mantelzorgers
onder begeleiding van een wandelcoach. Bereik: 8-14 per keer
• Vervolgcursus Mindfulness voor
mantelzorgers (i.s.m. trainer)
8 sessies. Bereik: 7 per keer
• Mantelzorgsalon, creatieve
afsluiting van het jaar bij Hobbycentrum Nijmegen. Bereik: 40
• Betrokken bij Buurtzorg Nijmegen,
dagje uit voor familie + mantelzorgers. Bereik: 15
• Aanmelding en begeleiding van
“dagje uit” NEC en EnegerieFlex.
Bereik: 130
• Maaltijd Dag van de Mantelzorg
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bij Meesterproef. Bereik: 130
•G
 espreksgroep (3 sessies)
Mantelzorgers in gesprek met
elkaar ism Huis v Compassie en
COiL. Bereik: 11
Bereik totaal:

542
E) Individuele vragen van mantelzorgers
Totaal:

136
92
44
Eenmalig:

Met vervolgcontacten/gesprekken:

Ouderenwerk
Sterker Ouderenwerk levert een
aantal diensten/ondersteuningsvormen die met name uitgevoerd
worden door vrijwilligers, onder
coördinatie van een beroepskracht.
Hieronder worden ze kort beschreven
en vermelden we de realisatie.

a) Maaltijdservice aan huis
De maaltijdservice van SterkerHofmans is er voor alle Nijmegenaren
die niet goed zelfstandig voor hun
warme maaltijd kunnen zorgen.
Bijvoorbeeld door ziekte, een
beperking of als gevolg van ouderdom. De maaltijden worden bereid
door Hofmans en bij bewoners
thuisbezorgd door vrijwilligers van
Sterker. De bezorging wordt
gecoördineerd door een beroeps-

kracht van Sterker Ouderenwerk.
Door het thuisbezorgen van maaltijden stellen we bewoners in staat
warm te eten. Daarnaast hebben
de bezorgers ook een belangrijke
signaalfunctie.
In 2017 werden 50.605 maaltijden
door vrijwilligers thuisbezorgd. Dat
aantal schommelt per maand rond
de 4.200. De laatste twee maanden
van 2017 is er een terugloop te zien
(ca 3.900 p m). In 2018 zullen we
dit verder monitoren. De verantwoording moet gaan over het
aantal klanten, ik denk dat het
genoeg is om aan van net Hof te
vragen hoeveel klanten er zijn op
bijv. peildatum 1 april, 1 juli,
1 oktober en 1 januari in 2018.

b) Personenalarmering
Naarmate mensen kwetsbaarder
worden is de kans op ongelukken in
huis ook groter. Door het gebruik
van een personenalarm kan er snel
hulp ter plaatse komen. Via de
personenalarmering van Sterker
zijn twee verschillende varianten
beschikbaar: met respons door
buren/buurtgenoten en met respons
door professionals uitgevoerd door
ZZG Zorggroep.
Respons door Buren: gemiddeld
aantal klanten per maand

612

Respons door Professional:
gemiddeld aantal klanten per maand

622

We zien in 2017 een lichte verschuiving van Alarm burenhulp
naar Alarm Professioneel.
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c) Klusservice
Deze service is er voor senioren en
mensen met een functiebeperking
die zelfstandig wonen. De eenvoudige klussen worden uitgevoerd
door vrijwilligers. Bovendien geven
ze tips om de woning veiliger of
comfortabeler te maken. In 2017
werden 440 klussen uitgevoerd bij
279 bewoners

f) Thuisadministratie
De vrijwilligers van de Thuisadmini
stratie helpen bij het invullen van
formulieren en het ordenen van
administratie. Soms eenmalig, soms
is er een regelmatig terugkerend
contact. De vrijwilliger voert de
werkzaamheden zoveel mogelijk
samen met de bewoner uit. In 2017
maakten 180 bewoners gebruik
van deze dienst.

Aantal klussen/bewoners:

440/279
d) Vervoersdienst
Voor bewoners die minder mobiel
en niet gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer bestaat er de
vervoersdienst van Sterker. Vrij
willige chauffeurs zorgen er voor
dat bewoners toch naar de plek
kunnen gaan waar ze willen zijn. In
2017 zijn er 247 vervoersverzoeken
voldaan van 93 personen.
Voor 15 bewoners gaat het om
wekelijkse ritten.
Aantal verzoeken/personen:

247/93

e) Boodschappenhulp
Voor bewoners die niet meer in
staat zijn zelfstandig boodschappen
te doen, bestaat de boodschappenhulp van Sterker. Vrijwilligers
begeleiden de bewoner bij het
boodschappen doen, of –als dat ook
niet kan—doen de boodschappen
voor de bewoner. In 2017 maakten
bewoners 42 keer gebruik van deze
dienst.
Aantal keer gebruik van gemaakt:

42

Aantal keer gebruik van gemaakt:

180

g) Belastinghulp
Vrijwilligers van de Belastinghulp
vullen eenvoudige belastingaangiftes
in. Voor gebruikmaking van deze
groep geldt een inkomensgrens.
In 2017 werden 346 bewoners
geholpen.
h) Gezelschap
Mensen die behoefte hebben aan
gezelschap kunnen een beroep
doen op vrijwilligers van Sterker. Zij
komen op bezoek of ondernemen
simpele activiteiten samen met de
bewoner. Soms betreft het een
eenmalig bezoek maar ook vaak
meerdere bezoeken. Zo leveren
zij een bijdrage om eenzaamheid
tegen te gaan. In 2017 maakten 63
bewoners gebruik van dit aanbod.
Aantal keer gebruik van gemaakt:

63

i) Welzijnsbezoek
Welzijnsbezoeken 75-jarigen
955 mensen aangeschreven, 215
bezoek (22,5%) en naar aanleiding
van deze bezoeken 3 doorver

wijzingen mantelzorgconsulent en
12 ouderenadviseur.
Welzijnsbezoeken In gesprek met
80-jarigen, 748 mensen aangeschreven, 227 bezoek (30%) en
naar aanleiding van deze bezoeken
1 doorverwijzing mantelzorg
consulent en 16 ouderenadviseur.

Deel de Dag
Aangemeld:
Aanwezig:
Niet aanwezig,
bijv. ziekte:
Unieke deelnemers:

19.288 dagdelen
15.644 dagdelen
19%
251

A) Locaties
In september 2017 is in het Wijkatelier Lindenholt een nieuwe
groep Deel de Dag gestart.
Aantal locaties c.q. groepen:
5 locaties (5e locatie per
1 september 2017), 5 groepen
Aantal dagen open per week:
4 locaties zijn 5 dagen per week,
1 locaties is 7 dagen per week open.
Op 1 locatie daarnaast tweewekelijks
wijkactiviteit op zaterdag (Brakkenstein)
Deel de Dag Lindenholt:
In wijkatelier Lindenholt (WAL).
Veel connectie en samenwerking
met andere activiteiten in WAL.
Deze locatie is primair gericht op
wijkbewoners. In hetzelfde pand
verblijven SWT en Stip (gedeeltelijk).
Deel de Dag Dukenburg
(voorheen Taxus):
In wijkcentrum Meijhorst. Koppeling
met restaurant-activiteit in Meiberg.
In hetzelfde pand verblijven Stip XL
en SWT. Deze locatie bedient relatief
veel mensen met beginnende
dementie en/of andere cognitieve of
sociaalpsychologische beperkingen.
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B) Kenmerken activiteitenaanbod
Specifieke kenmerken activiteitenaanbod: Een mengeling van groeps- en
individuele activiteiten. Met regelmaat worden er in samenwerking
met derden activiteiten georganiseerd.
De deelnemersbijdrage bedraagt
€2,50 per dag. Indien nodig zorgt
Sterker voor vervoer

Deel de Dag Brakkestein (voorheen
Zilverden):
Locatie in een serviceflat. 1 keer in
de twee weken wijkactiviteit op
zaterdag. Een enkele maal een
zondagactiviteit.
Deel de Dag Neerbosch-Oost
(voorheen Larix):
In wijkcentrum De Schalmei. Veel
contact met basisschool en bibliotheek en Salon.

-1
 7 deelnemers naar een ver
zorgingshuis/beschermd wonen
-1
 7 deelnemers doorverwezen,
te zwaar voor dagbesteding
-1
 0 deelnemers overleden
-9
 deelnemers gestopt om
verschillende redenen
-4
 deelnemers naar dagbehandeling
-1
 onbekend
Op moment van schrijven worden
12 deelnemers in onderaanneming
via WLZ gefinancierd. Dit aanbod is
aanvullend op de reguliere beschikbaarheid.

C) Kenmerken groep / deelnemers
Gemiddelde leeftijd van de deel
nemers is: 81,4 jaar

Deel de Dag Bottendaal (voorheen
Ceder en Cypres):
Gevestigd in Dobbelmangebouw
naast Bakkerscafé. Op donderdag
avondopenstelling met warme maaltijd bereid door gepensioneerde kok.
De locatie heeft twee ruimtes
waarbij de ene ruimte vooral voor
rustige (prikkelarme) activiteiten
gebruikt wordt en de andere voor
actievere bezigheden. Deze locatie
is ook in het weekend geopend.

Afgesproken bandbreedte groepsgrootte: 10 tot 16 deelnemers
Gemiddelde groepsgrootte in het
jaar 2017: 14,3 deelnemers per dag
Aantal aanmeldingen in het jaar
2017: 80
42 deelnemers via een verwijzer
38 deelnemers zelfstandig of via
mantelzorger/familie

Maatschappelijk werk
Belangrijk voorbehoud bij deze
cijfers: In onderstaande cijfers zijn
de productiecijfers in de Sociale
(Wijk)teams niet opgenomen.
Aangezien een groot aantal medewerkers van Sterker sociaal werk
werkzaam is in een Sociaal (Wijk)
team, heeft dit grote invloed op de
hieronder gepresenteerde cijfers.
Onderstaande cijfers zijn dus verre
van volledig dekkend voor de werkzaamheden van Sterker sociaal
werk over 2017.

D) Aantal deelnemers
uitgestroomd: 83

Op woensdag is er een dagbestedingsgroep en aanbod specifiek gericht
op bewoners met een Indische
achtergrond.

- 25 deelnemers naar een verpleeghuis

Totaal aantal aanmeldingen 2017

Gemeente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totaal

Berg en Dal

21

10

4

5

36

16

6

3

4

11

3

3

122

Beuningen

13

14

12

13

15

29

21

7

20

18

21

5

188

Druten

9

4

9

4

4

7

5

2

7

8

6

7

72

Heumen

5

9

12

5

7

11

8

6

8

5

10

5

91

Mook en Middelaar

1

0

0

1

1

1

0

0

2

0

0

0

6

73

87

92

64

65

58

60

50

54

81

76

45

805

West Maas en Waal

8

8

6

7

5

6

5

8

6

7

7

3

76

Wijchen

0

2

2

2

1

2

1

0

0

1

0

0

11

130

134

137

101

134

130

106

76

101

131

123

68

1.371

Nijmegen

Totaal
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Totaal afsluitingen per maand 2017

Gemeente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totaal

Berg en Dal

8

15

7

1

14

8

5

29

1

5

4

10

107

Beuningen

12

24

18

10

10

10

18

14

15

10

32

14

187

Druten

10

14

6

4

9

7

8

3

5

9

9

2

86

Heumen

9

6

3

6

8

11

10

9

3

6

3

9

83

Mook en Middelaar

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

83

56

60

37

57

68

75

65

48

37

54

53

693

West Maas en Waal

9

8

3

5

3

2

2

7

2

4

5

5

55

Wijchen

4

6

2

0

0

3

1

2

0

3

2

0

23

135

129

99

63

101

110

120

129

74

74

109

93

1.236

Nijmegen

Totaal

Top 5 problematieken per gemeente 2017

Nummer Berg & Dal

Beuningen

Druten

Heumen

1

School,
opleiding

Financiën,
schulden

Financiën,
schulden

PsychoPsychoFinanciën,
sociale
sociale
inkomen
problematiek problematiek

2

PsychoFinanciën,
sociale
inkomen
problematiek

Financiën,
inkomen

Financiën,
inkomen

Huisvesting

PsychoFinanciën,
sociale
inkomen
problematiek

3

Echt
scheiding

PsychoHuisvesting
sociale
problematiek

Huisvesting

Opvoeding

Financiën,
schulden

Psychosociale
problematiek

4

Omgangs
regeling

Echt
scheiding

Opvoeding

Verwerking

Huisvesting

Huisvesting

5

Verwerking

Familierelatie PsychoEcht
sociale
scheiding
problematiek

Financiën,
inkomen

Familierelatie Opvoeding

Echt
scheiding

Nijmegen

West Maas
en Waal

Wijchen
Familierelatie

Gemiddelde wachttijd in weken 2017

Gemiddelde doorlooptijd in weken 2017

Gemeente

Gemiddelde

Gemeente

Gemiddelde

Berg en Dal

1,6 weken

Berg en Dal

34,5 weken

Beuningen

4,1 weken

Beuningen

34,0 weken

Druten

3,9 weken

Druten

26,6 weken

Heumen

3,6 weken

Heumen

35,0 weken

Nijmegen

1,3 weken

Nijmegen

39,3 weken

West Maas
en Waal

5,0 weken

West Maas
en Waal

30,9 weken

Wijchen

11,8 weken

Wijchen

35,0 weken

Totaal

2,1 weken

Totaal

34,6 weken

JAARVERSLAG STERKER SOCIAAL WERK 2017								

29

%

Hoeveel maatwerkvoorzien
Top 4:
Jeugdhulp ambulant
Dagbehandeling
Vervoersdiensten
Verblijf (excl. Behandeling)
4,1
4,9
4,4

Augustus
4,4
Juli
September

September

September
4,9
Augustus
Oktober

4,4
4,1
4,9

4,9
4,4
4,8

Oktober
4,8
September
November

4,8
4,9
5,3

November
5,3
Oktober
December

5,3
4,8
5,8

December
5,8
November

5,8
5,3
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Onbekend

Gemiddeld cijfer

9937

165

906

1006

1360

1.195
1.1951.195
1.195
Oud-West

Totaal

Aantal ingevulde
Aantal ingevulde klanttevredenheids
Aantal ingevulde
klanttevredenheids klanttevredenheids
onderzoeken
Aantal
ingevulde
onderzoeken
onderzoeken
klanttevredenheids
onderzoeken

Zuid

Dagbesteding

498

14%
12%
14%

1089

• Werkdruk/wachtlijst
• Werkdruk/wachtlijst
Vroege melding
lange
• Vroege melding •Reden
Vroege
melding
Wachten
opwachttijd:
informatie
80-89 jaar
14%
14%
70-79
jaar
14%
Werkdruk/wachtlijst
>90
jaar
•
Wachten
op
informatie
•
Wachten
op
informatie
Bewoner niet eerder beschikbaar
5%
• Bewoner
Vroege
melding
>90 jaar
•
Bewoner
niet
eerder
beschikbaar
niet eerder beschikbaar
5%
5%
80-89 jaar
14%
• Wachten op informatie
>90 jaar
• Bewoner niet eerder beschikbaar
5%
Hoeveel maatwerkvoorzieningen Jeugd : 1662
Hoeveel maatwerkvoorzieningen
WMO: 6949
Top 4: maatwerkvoorzieningen
maatwerkvoorzieningen
Hoeveel
Jeugd : 1662
Jeugd : 1662
WMO: 6949
Hoeveel maatwerkvoorzieningen
Hoeveel
WMO: Hoeveel
6949
Top 5: maatwerkvoorzieningen
Top
4:
Top
4:
Jeugdhulp
ambulant
Top
5:
Top 5:
Begeleiding
Hoeveel
maatwerkvoorzieningen
Jeugd : 1662
Jeugdhulp
ambulant
ambulant
Hoeveel
maatwerkvoorzieningen
WMO: Jeugdhulp
6949
Dagbehandeling
Begeleiding
Begeleiding
Hulp bij het
huishouden
Top
4:
Dagbehandeling Dagbehandeling
Top 5:
Vervoersdiensten
Hulp
bij het huishouden
Hulp bij het huishouden
Vervoervoorzieningen
Jeugdhulp
ambulant
Vervoersdiensten
Vervoersdiensten
Begeleiding
Verblijf
(excl.
Behandeling)
Vervoervoorzieningen
Vervoervoorzieningen
Woonvoorzieningen
Dagbehandeling
Verblijf (excl. Behandeling)
Verblijf (excl. Behandeling)
Hulp bij het huishouden
Woonvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Dagbesteding
Vervoersdiensten
Vervoervoorzieningen
Dagbesteding
Dagbesteding
Verblijf (excl. Behandeling)
Woonvoorzieningen
70-79 jaar
14%
60-69
80-89 jaar
jaar

7,6

14%

80-89 jaar

5%

14%

70-79 jaar

12%

50-59 jaar

12%

10%

40-49 jaar

60-69 jaar

9%

>90 jaar

Overig

Hoeveel maatwerkvoorzieningen WMO: 6949
Top 5:
Begeleiding
Hulp bij het huishouden
Vervoervoorzieningen
Woonvoorzieningen
Dagbesteding
4,9
6,5
4,1

Augustus

30-39 jaar

233
Combi WMO/ Begeleiding

Aantal 2016: 7761.

72
Combi WMO en Jeugd

1559

971
Jeugd

2979
Begeleiding

6,5
7,8
4,9

H
o
e
v
l
m
a
t
w
e
r
k
v
o
r
z
i
e
n
g
e
n
J
u
g
d
:
1
6
2
Hoev lmatwerkvorzien genWMO:694
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4123

•
•
•
•
Gemiddeld cijfer

4,9
Juni
Mei
Juli
4,1
Juli
Juni
Augustus

Oost

Gemiddeld cijfer

Gemiddeld cijfer
Gemiddeld cijfer

Juni

Noord

7,6
7,67,6
7,6

6,5
Mei
April
Juni

Nieuw-West

9937

11%

Totaal

12%
12%
14%

20-29 jaar

9937
165
9937

60-69 jaar
12%
50-59
70-79 jaar
jaar

9%

Totaal

Totaal
Onbekend
Totaal 9937

Zuid

80-89 jaar

12%
10%
12%

10-19 jaar

906
1006
906>90 jaar
165
906
165

12%
50-59
40-49 jaar
jaar
60-69 jaar

972

Onbekend

Zuid
Oud-West
Zuid
906
Onbekend
Zuid 165
Onbekend

10%
9%
12%

Mei

December
5,8 in december 2017:
Aantal
FTE werkzaam
Aantal FTE werkzaam
in december
2017:
Aantal
FTE directe
werkzaam
68.04
FTE
urenin december 2017:
68.04 FTE directe uren
68.04 FTE directe uren
Aantal FTE werkzaam in december 2017:
68.04 FTE directe uren
Aantal cliënten langer dan 4 weken: 45%
Aantal cliënten langer
dancliënten
4 3485
weken:
45% dan 4 weken: 45%
Aantal
langer
hulpvragenden
3485 hulpvragenden
3485 hulpvragenden
Aantal
cliënten langer dan 4 weken: 45%
Reden lange
wachttijd:
3485 hulpvragenden
Reden lange wachttijd:
Reden
lange wachttijd:
• Werkdruk/wachtlijst

Midden

100670-79 jaar
1360
1006

10%
40-49 jaar
30-39 jaar
50-59 jaar

5%

Oud-West
Oost
1006
Oud-West

9%
11%
10%

0-9 jaar

Oud-West

50-59 jaar

9%
30-39 jaar
20-29 jaar
40-49 jaar

788

1360
498
136060-69 jaar

11%
9%
9%

7,8
7,2
6,5

1559

Lindenholt

Oost

Oost
Noord
Oost 1360

11%
20-29 jaar
10-19 jaar
30-39 jaar

jaar

Gemiddelde leeftijd: 53 jaar

49840-49 jaar
1089
498

9%
5%
11%

7,8
April
Maart
Mei

December

1006

Noord
Nieuw-West
Noord 498

9%
10-19 jaar
0-9 jaar
20-29 jaar

April
1559

November

Hatert

Noord

20-29 jaar

5%
leeftijd:9%
53

7,2
7,1
7,8

Oktober

Verdeling cliënten naar
leeftijd stadsbreed:

1089
972
108930-39 jaar

5%
0-9 jaar
10-19 jaar
Gemiddelde

7,2
Maart
Februari
April

Juli

1705

Nieuw-West

Nieuw-West
Midden
1089
Nieuw-West

Aantal herindicaties: 3263
Verdeling cliënten naar
Verdeling cliënten Verdeling
naar stadsbreed:
cliënten naar
leeftijd
1006
1705
leeftijd
stadsbreed:
leeftijd
stadsbreed:
1006
Gemiddelde leeftijd: 53 jaar
Verdeling
naar
Gemiddelde
leeftijd:
Gemiddelde
53 jaar
jaar cliënten
leeftijd:
53 jaar
5%
788
0-9
leeftijd
stadsbreed:
1006

Maart

233

Aantal herindicaties: 3263
Aantal herindicaties:
Aantal
3263herindicaties: 3263

Dukenburg

972 10-19 jaar
788
972

55,1%

7,1
7,6
7,2

233
1559
72

1559

Aantal herindicaties: 3263

Midden

Midden
Lindenholt
Midden972

Overig

7,1
Februari
Januari
Maart

Februari

Combi WMO/
Aantal
2016:Begeleiding
7761.
Aantal 2016: 7761. Aantal
Overig 2016: 7761.

442

788 0-9 jaar

72
233
971

Centrum

Lindenholt
Hatert 788
Lindenholt

55,1%
55,1% Overig

Aantal aanmeldingen per wijk:

Lindenholt

Combi WMO en72
Jeugd
Combi
Jeugd WMO/ Begeleiding

55,1%

Hatert

Hatert
Dukenburg
Hatert 1006

971
72
2979

Combi WMO/ Begeleiding Combi WMO/ Begeleiding
233
Overig WMO en Jeugd
Combi

44,9%

Dukenburg

Combi WMO en Jeugd

Jeugd
971
Combi
WMO en Jeugd
Begeleiding

Aantal 2016: 7761.

1705
442
1705

Dukenburg
Centrum
1705
Dukenburg

Jeugd

Infographic
over de
sociale
wijkteams

•Bewoner iterd beschikbar

44,9%

WMO

44,9%
44,9%55,1%

44,9%

Aantal aanmeldingen per wijk:
Aantal aanmeldingen
Aantalper
aanmeldingen
wijk:
per wijk:
442
Centrum
442
442
Centrum
Centrum
Aantal aanmeldingen per wijk:

Aanmeldingen per wijk/soort + stijging 2016
Aantal aanmeldingen in 2017: 9937.

Infographic
Kerncijfers
Infographic
Infographic
Infographic
over
deWijkteams
Sociale
over
over
de de
over
de
sociale
sociale
sociale
Nijmegen
sociale
wijkteams
wijkteams
wijkteams
wijkteams

Aanmeldingen per wijk/soort + stijging 2016
Aanmeldingen per wijk/soort
Aanmeldingen
+ stijging
per wijk/soort
2016
stijging 2016
Aantal aanmeldingen
in 2017:+ 9937.
Gemiddelde wachttijd per maand
Aantal aanmeldingen
Aantal
in
2017:
aanmeldingen
9937.
in
2017:
9937.
WMO
4123
Gemiddelde
per maand
wachttijd per maand
in weken
stadsbreed:
Aanmeldingen
per wijk/soort +Gemiddelde
stijging
2016wachttijd
WMO
WMO
4123
4123
2979
Begeleiding
in
weken
stadsbreed:
in
weken
stadsbreed:
Aantal aanmeldingen in 2017: 9937.
7,6
Januari
2979
2979
Begeleiding
Begeleiding
Gemiddelde wachttijd per maand
7,6
7,6
Januari
Januari
Jeugd
971
WMO
4123
inFebruari
weken stadsbreed:7,1
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Raad van Toezicht
De Raden van Toezicht van Swon en NIM zijn per 1 januari
2017 gefuseerd. Het doel van de RvT is toetsen of de
(statutaire) doelstellingen van Sterker sociaal werk op
een doelgerichte, efficiënte en rechtmatige wijze worden
behaald. De Raad van Toezicht is er voor cliënten, medewerkers, vrijwilligers, financiers en andere stakeholders
die belang hebben bij het goed functioneren van de
organisatie. Alle RvT-leden van de oude organisaties zijn
mee overgegaan naar Sterker, behalve degenen die per
1 januari 2017 zijn afgetreden (de heren P. Tuinte,
W. Hompe en P. Willard). In 2017 bestond de RvT daardoor uit de volgende 8 leden, aangevuld met een
aspirant-lid:
• Voorzitter: M.P.T.A. van Attekum
• Vice-voorzitter: J. Klomp
• Lid: N. Dogan-Altundal
• Lid: G.J.M. Hutschemaekers
• Lid: J.P.J.M. Naus
• Lid: H.P.M. van der Burgt
• Lid: P.W.M. Verbunt
• Lid: E.A.J. Verharen
• Aspirant-lid: K.W.M. Duisings

De RvT heeft ook stilgestaan bij het eigen functioneren
en dat van de Raad van Bestuur. Sterker onderschrijft
de governancecode Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en werkt ernaartoe om gedurende 2018 volledig
aan de governancecode te kunnen voldoen. Hiertoe
zal onder meer een RvT-reglement, profielschets voor
RvT-leden en rooster van aftreden worden opgesteld.
Ook zal de RvT in 2018 toegroeien naar een kleinere
samenstelling.

De remuneratiecommissie bestaat uit mevr. Van Attekum
en dhr. Klomp; de auditcommissie bestaat uit dhr. Van
der Burgt en dhr. Klomp.
De RvT heeft in 2017 acht keer vergaderd. De fusie en
daaropvolgende integratie van de oude organisaties
waren frequent onderwerp van gesprek. Daarnaast is
er gesproken over onder meer het strategie- en ont
wikkeltraject van de organisatie, de samenwerking met
andere partners in het werkveld, het verminderen van
wachttijden en bureaucratie in de sociale wijkteams in
Nijmegen, ontwikkelingen in dagbesteding voor ouderen,
de opdracht voor de uitvoering van VraagWijzer in West
Maas en Waal – en zijn begrotingen en jaarrekeningen
besproken en vastgesteld.
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