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Voorwoord
Sterker sociaal werk kijkt terug op een enerverend
en waardevol jaar waarin we onze nieuwe organisatie
stevig hebben neergezet. De reorganisatie is verder
uitgewerkt, met als resultaat een steeds meer
integrale en gebiedsgerichte dienstverlening.
Intensievere samenwerking met onze partners
zorgt voor innovatieve projecten waarmee we uitdagende zorgkwesties het hoofd bieden. Die samenwerking is er ook met instanties, organisaties en
initiatieven in wijken en dorpen, waardoor we
nóg dichterbij de mensen staan. Zij staan voor
ons centraal. Dat geldt voor zowel onze cliënten,
als voor onze medewerkers en vrijwilligers.
Wat we als samenleving belangrijk vinden – bijvoorbeeld dat kinderen zich zo vrij mogelijk ontwikkelen,
dat mensen hulp krijgen bij verslaving of financiële
ellende, dat groeiende eenzaamheid wordt aangepakt
of dat mensen zo gelukkig mogelijk oud worden - ligt
ten grondslag aan de visie van Sterker Sociaal Werk
om bij te dragen aan een sterke samenleving op
basis van medemenselijkheid. Het welzijn van onze
medewerkers speelt daarbinnen eveneens een
belangrijke rol. Als zij zich goed voelen en plezier
hebben in hun werk, kunnen ze beter van betekenis
zijn voor de samenleving.
In 2018 hebben we ons gericht op sámen iets teweeg
brengen voor de burger die, soms tijdelijk, soms
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langere tijd, wat extra hulp nodig heeft. Op een zo
passend mogelijke manier. Dat betekent hulp zo licht
als mogelijk en zo zwaar als nodig. En hulp zo dichtbij
als kan en ver weg als nodig. We doen dat het liefst
vooral praktisch en op een medemenselijke manier.
We leven in een bijzondere tijd; sociale media zorgen
ervoor dat we met z’n allen een beeld scheppen
waarin het leven alleen maar fantastisch is. Maar in
ieder leven gebeuren ook minder mooie dingen.
Dat zijn de ervaringen die je maken als mens, die je
verdieping brengen. Maar we lijken daar steeds lastiger
op eigen kracht doorheen te komen. Voor wie er alleen
niet uitkomt, zijn er onze gedreven professionals.
Mensen die een tijd meelopen en iemand weer op
het juiste spoor helpen. Stuk voor stuk hebben zij een
schat aan kennis, kunde en ervaring.
Sociaal werk is een vák, dat jaren studie vergt en
dat je alleen kunt uitvoeren vanuit je hart en vanuit
vertrouwen.

Dus: dank! Aan onze medewerkers, vrijwilligers en
stagiaires voor hun nooit aflatende inzet en hun
enthousiasme. Aan onze cliënten voor hun vertrouwen.
En aan onze partners voor de fijne en vruchtbare
samenwerking in het afgelopen jaar. Onze gezamenlijke brede kennis, expertise en drive om mensen
(weer) sterk te laten zijn, is hard nodig. Laten we
daarom gezamenlijk verder bouwen aan een samenleving die sterker en sociaal is, en dat ook blijft!

Arie de Vries
Bestuurder Sterker sociaal werk

Natuurlijk zou Sterker niet sterk zijn, zonder de
geweldige inzet van onze vele, enthousiaste vrijwilligers. Van steunpunt voor jonge moeders tot
gespreksgroepen over zingeving. Van mensen die
kinderen uit probleemgezinnen even uit de
spanning halen tot hulp bij verlies- en rouwverwerking.
Fijn dan ook om te zien dat ze in een tevredenheidsonderzoek aangeven blij te zijn, hun werk graag te
doen en zich gewaardeerd te voelen.
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“ Sociaal werk is een vák,
dat jaren studie vergt
en dat je alleen kunt
uitvoeren vanuit je hart
en vanuit vertrouwen.”
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“ We moeten vooral samen
met de jongeren en hun
ouders kijken naar de
juiste vorm van hulpverlening. En daarbij niet
praten óver de jongere,
maar mét de jongere.”
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Sterkere jeugd
“Niet praten óver, maar mét de jongere”
Igor van der Vlist is beleidsadviseur Jeugd. Hij legt uit dat de integratie van Sterker
in de verschillende stadswijken steeds meer vorm kreeg afgelopen jaar. De dienstverlening is in 2018 steeds meer gebiedsgericht geworden. Team Jeugd zoekt
steeds meer toenadering tot andere organisaties in de wijk, denk aan jeugdzorgaanbieders en Bindkracht 10, om zo in te zetten op bijvoorbeeld laagdrempelige
opvoedondersteuning dichtbij huis. Dit onder het motto ‘Zo preventief mogelijk
en zo dichtbij als kan, stadsbreed als het moet’.
Stadsbreed is veel meer de samenwerking met scholen, sociale wijkteams en bijvoorbeeld huisartsen gezocht. Op die manier wordt niet alleen het probleem van
de jeugdige of jongere zelf aangepakt, maar ook de achterliggende problematiek
van de ouders of het gezin. De richtlijnen Jeugdhulp zijn daarbij heel belangrijk.
Igor: “We moeten vooral samen met de jongeren en hun ouders kijken naar de
juiste vorm van hulpverlening. En daarbij niet praten óver de jongere, maar mét de
jongere. Bij elke jeugdcasus is het van belang om te werken aan één geïntegreerd
plan waarin het hele gezin ondersteuning krijgt; het zogenaamde ‘stutten en steunen’.”
Verder was er afgelopen jaar veel aandacht voor de ambulantisering en afschaling
van specialistische (verblijfs-)zorg, specifiek bij de toegang tot individuele voorzieningen. Dit als gevolg van de uitkomsten van de evaluatie van de Jeugdwet.
Het adequaat verwijzen, doorverwijzen en samenwerken met ketenpartners is
hierbij van groot belang.

Welkome ondersteuning STJ
In 2018 werd een groter aantal politiemeldingen naar Sterker gerouteerd. Dat
leverde zo’n 700 tot 800 extra meldingen op. Het Stadsbreed Team Jeugd (STJ),
in 2017 al gestart, is geëvalueerd en gekwalificeerd als een goede ondersteuning
voor Team Jeugd. Een voorbeeld van de ondersteunende werkzaamheden van
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het STJ, is het screenen van wachtlijsten waarop veel jeugdcasussen voorkomen.
Ander voorbeeld: er is een gedragswetenschapper aangesteld die Team Jeugd,
jeugdwerkers en medewerkers van de Sociale Wijkteams adviseert, coacht, traint,
hun deskundigheid verder helpt bevorderen en bijdraagt aan inhoudelijke kwaliteit
van de dienstverlening.
Behalve ondersteuning door het STJ, is in 2018 gestart met de ‘Meet & greet’
voor jeugdmaatschappelijk werkers. Iedere zes weken komen zij bij elkaar om
expertise en ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Daarmee kunnen
ze vervolgens meteen weer de praktijk in.

Jeugdplan opgesteld
Verder is in 2018 is het jeugdplan van Sterker opgesteld. Dat beschrijft de doelstellingen en activiteiten van Sterker, specifiek gericht op jeugd in de gemeente
Nijmegen voor de periode 2018 - 2021. Het plan geeft richting aan de visie van
Sterker, aan de opdrachten die er zijn en verbindt de doelen aan de omgeving en
aan de samenwerkingspartners. Het is een operationeel plan: de activiteiten worden
vanuit de bestaande financiële en inhoudelijke kaders en (deels al lopende)
opdrachten uitgevoerd.

Samenwerking zorg en onderwijs
De intensievere samenwerking met scholen is op de Nijmeegse Sint Maartenschool
uitgemond in een pilotproject waaraan ook Sterker sociaal werk deelneemt. Het
gaat om de proef ‘Integrale Adviescommissie Toegang en Bekostiging’. In het kort:
in Nederland is het voor leerlingen met een intensieve (onderwijs)ondersteuningsbehoefte noodzakelijk om de benodigde zorg en ondersteuning bij verschillende
instanties aan te vragen. Deze instanties zijn gebonden aan uiteenlopende wetten,
regels en financieringsafspraken. Ze hebben een andere organisatievorm, vragen
andere informatie om tot een besluit te komen en opereren vanuit hun eigen
7

wettelijke kaders. Het gevolg? Kinderen krijgen niet
altijd de zorg die ze nodig hebben, gezien hun ondersteuningsbehoefte op school en thuis.
Dit leidt tot zorgarrangementen die slecht op elkaar
aansluiten. Ouders raken gefrustreerd omdat ze
langs veel verschillende loketten moeten om de
zorg/ondersteuning voor hun kind te regelen.
Pas als dreigt dat een leerling thuis komt te zitten,
wordt er een afstemmingsoverleg georganiseerd.
Om dit alles voor te zijn, is deze pilot gestart. Doel
van de commissie is om als één loket te fungeren. Bij
de aanmelding van een leerling volgt meteen een
integrale inventarisatie van de gehele ondersteuningsbehoefte en realisatie van de benodigde middelen,
voor zowel op als buiten school. Zo ontvangt een kind
bij aanvang van het schooljaar meteen al de juiste
ondersteuning. Bij goed resultaat is het de bedoeling
om de doelgroep uit te breiden.

Poortwachter
Een andere ontwikkeling uit 2018 die intensievere
samenwerking met het onderwijs vraagt, is de
verantwoordelijkheid die Sterker sociaal werk heeft
gekregen voor één toegang tot dyslexiezorg in
Nijmegen; de zogenaamde Poortwachter. Deze
Poortwachter is er voor alle gevallen waarin sprake
is van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Als extra
ondersteuning bij spelling- en leesproblemen vanuit
school niet helpt, kunnen ouders of verzorgers en
school een screening aanvragen bij de Poortwachter.
Rechtstreekse aanmelding bij een zorgaanbieder of
een verwijzing door een jeugd- of huisarts is niet meer
voldoende voor een vergoeding van dyslexiehulp.
8

Alles wordt gerouteerd via deze Poortwachter. Dit
vraagt om een goede afstemming tussen Sterker
sociaal werk en alle betrokken scholen en dit lukt
steeds beter. De Poortwachter helpt ook met het
organiseren van kwaliteit in de dyslexiezorg.

meer cliënten de armoedegrens bereikt wordt. In
2018 is daarom vaker een beroep gedaan op ondersteunende fondsen.

JOOP: creatief meedenken gewenst

R75 biedt hulp aan jongeren tot 23 jaar die op
meerdere plekken vastlopen of dreigen dat te doen.
Bijvoorbeeld als het gaat om dak- en thuisloosheid.
R75 koppelt jongeren aan een maatschappelijk
werker die een plan maakt en hen helpt om weer
perspectief te zien.

Bij het Jong Ouder Ontmoetingspunt (JOOP) kunnen
jonge moeders terecht voor informatie, advies, hulp
en ontmoeting. JOOP helpt bijvoorbeeld bij het
zoeken van onderdak, met financiën, met werk of
scholing en bij relatieproblemen of opvoedingsvragen.
Bij de inloop op vrijdagochtend komen naast nieuwe
jonge moeders ook ‘oude’ jonge moeders langs met
verhalen en vragen over hun nieuwe baan of over
hun kind dat naar de basisschool is.
Een ding is zeker: de problemen van deze moeders
zijn nooit standaard en passen vrijwel nooit binnen
bestaande protocollen. Ook in 2018 was er weer
veel creativiteit gevraagd bij het oplossen van
problemen. Wat merkbaar is, is dat het Sociaal
Wijkteam en andere instanties en organisaties juist
steeds vaker vanuit protocollen en strenge richtlijnen
moeten werken. Het feit dat JOOP geen bevoegdheid
heeft én dat alles vaak in een relatief korte periode
(die van een zwangerschap) geregeld moet zijn, maakt
het niet gemakkelijk. Gelukkig is er in de negen jaar
van het bestaan van JOOP een waardevol netwerk
opgebouwd en is het ontmoetingspunt een betrouwbare partner die organisaties kan meekrijgen in die
ándere zienswijze. Mede daardoor waren er ook in
het afgelopen jaar weer succesvolle trajecten. Wat
een groeiend probleem lijkt te zijn, is dat bij steeds

R75: ziet en biedt kansen voor
jongeren

Het afgelopen jaar was R75 kartrekker in de organisatie van een netwerk met instanties die jongeren
tegenkomen die tussen wal en schip (dreigen te)
vallen. R75 biedt laagdrempelig hulp en heeft van
daaruit geprobeerd om de samenwerking tussen
deze organisaties zo veel mogelijk te stimuleren.
Aanleiding hiervoor was een notitie van de gemeente
Nijmegen van zo’n anderhalf jaar geleden, waarin deze
groep is beschreven. Deze inspanningen leverden
vier netwerkbijeenkomsten per jaar op, waarbij nu
elf organisaties vertegenwoordigd zijn. In deze bijeenkomsten staat ontmoeting, uitwisseling en delen
van expertise centraal.
Verder kregen de spreekruimten in 2018 een ‘makeover’. Er was behoefte om deze meer te laten aansluiten bij de laagdrempeligheid van R75, om ze wat
meer divers te maken en beter te laten aansluiten
bij de huidige tijd.
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Sterkere ouderen
“Verruimende doelgroep vraagt om innovatieve actie,
niet om réactie”
Sterker ouderenwerk is er voor ouderen die zelfstandig thuis wonen. Niet alleen
groeit het aantal ouderen de komende jaren flink. De samenleving vraagt daarnaast van mensen dat ze langer ‘meedoen’ in de maatschappij en langer thuis
blijven wonen. Daarmee verruimt de groep ouderen die Sterker bedient en dat
vraagt om aanpassingen in de dienstverlening.
Miesjel Spruit is beleidsadviseur Ouderenwerk. Hij geeft aan dat Sterker in 2018 op
allerlei manieren bezig is geweest om de groeiende groep ouderen zo goed mogelijk
van dienst te zijn. Bijvoorbeeld door meer de wijken in te gaan en mensen dagbe-

“ Het bijzondere aan Goede
Dag is dat het niet op
basis van een opdracht is
geïnitieerd, maar spontaan
is ontstaan en ten uitvoer
is gebracht.”
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steding te bieden op locaties dicht bij hen in de buurt. “Aan de ene kant werken
we aan ons aanbod binnen Nijmegen. Binnen Deel de Dag zoeken we verbinding
met partners in de wijken. Zo kunnen we mensen meer maatwerk bieden, in kleinere
groepen met een gevarieerd programma. Verder hebben we hard gewerkt aan de
ontwikkeling van Goede Dag, een afwisselend activiteitenprogramma op vaste
locaties, op basis van inloop. Daar kunnen ouderen altijd terecht zonder dat ze zich
daarvoor hoeven op te geven. Sterker is daarbij vooral initiator en brengt mensen
bij elkaar; voor de activiteiten wordt gebruik gemaakt van een ruim bestaand
aanbod van allerlei organisaties. Verder hebben we afgelopen jaar een gat in het
bestaande aanbod proberen te dichten met Deel de Zorg: op locaties Villandry
(Waalboog) en De Griffioen (ZZG) overbruggen we het hiaat dat is ontstaan tussen
dagbesteding (WMO) en geïndiceerde dagbehandeling.
Behalve dat we ons aanbod verbreden en steeds verder aanpassen aan de nieuwe
doelgroep, moeten we blijvend investeren in onze expertise, bijvoorbeeld door
scholing. Want medewerkers krijgen in de praktijk vaker te maken met ouder
wordende mensen die complexere problemen hebben, denk aan dementieproblematiek of cognitieve klachten, en dat vraagt om speciale expertise. Zo hebben
we een cursus ontwikkeld die hen motiverende gesprekstechnieken leert.”

Pact voor de ouderenzorg
Dit past helemaal in de lijn van het landelijke Pact voor de ouderenzorg dat in
maart 2018 is ondertekend door 35 partijen, waaronder Sociaal Werk Nederland.
De partijen verbinden zich hiermee aan drie gezamenlijke doelen: het voorkomen
van eenzaamheid, het bieden van goede zorg en ondersteuning thuis en het
verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Miesjel noemt als concreet
voorbeeld: “Zorg voor ouderen zal steeds meer geïntegreerd moeten worden in
allerlei zaken. Denk aan de vaste maaltijdbezorger die dagelijks even een praatje
maakt en signaleert of er iets mis is.”
9
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Deel de Dag: ga uit van wat mensen wél kunnen
Terug naar Sterker. Deel de Dag bood het afgelopen jaar activiteiten op wijkniveau,
zodat deelnemers sneller verbinding hadden met de locatie en de andere deelnemers. Ook konden ze er gemakkelijker zelf naartoe, wat drempelverlagend
werkte. Verder willen we inzetten op empowerment en ambities van deelnemers,
onder meer met cursussen, coaching en activiteiten (denk aan kennis van financiën,
van de computer of van moderne technieken in huis). Het gaat dan vooral om
uitdaging, uiteraard naar vermogen. Deel de Dag werd in 2018 geboden vanaf de
locaties Dukenburg, Lindenholt, Neerbosch-Oost, Brakkenstein en Grootstal.

meedoen in een groep, sociale contacten hebben en bijvoorbeeld minder eenzaam
zijn. Klachten worden eerder opgemerkt zodat er adequater op gereageerd kan
worden. Ook kunnen deelnemers, indien nodig, op een soepele manier overgaan
naar de – zwaardere – zorg of begeleiding.

Goede Dag
Samen met tientallen partners uit wijk en stad, is een weekvullend programma
samengesteld op basis van inloop. Ook hier weer bedoeld om deelnemers krachtiger
te maken, om hun netwerk te versterken, maar vooral ook om plezier te bieden.
Het bijzondere aan Goede Dag is dat het niet op basis van een opdracht is geïnitieerd,
maar spontaan is ontstaan en ten uitvoer is gebracht. Miesjel: “Het ontstond toen
we eind 2017 zagen dat er in Oud-West 52 pagina’s aan activiteiten bestonden,
maar dat het aanbod zó versnipperd was; daar wilden we iets aan doen. We hebben
partners bij elkaar geroepen en gepolst of er draagvlak bestond voor vaste locaties
met activiteiten op inloopbasis. Onze samenwerkingspartners bleken zeer welwillend. Zo zijn we gewoon begónnen. Het is misschien een beetje de omgekeerde
wereld in ons werkveld, maar de inhoud klopt en dan volgt de rest vanzelf.”

Deel de Zorg
Dezelfde open houding heeft in 2018 gezorgd voor Deel de Zorg; een overbrugging
tussen dagbesteding en zorg op indicatie, waarbij vermenging van het aanbod
plaatsvindt. Daarvoor zijn partners nodig die de daarvoor relevante expertise en
middelen hebben. In de twee pilots van Deel de Zorg zijn dat Villa Villandry en
Griffioen (wooncomplex van ZZG Zorggroep een wijkrestaurant). Uit een voorlopige
evaluatie blijkt dat de combinatie met Sterker duidelijk meerwaarde biedt.
Organisatorisch moet het nog verder van de grond komen. Om de kloof tussen de
financieringssystemen te overbruggen, wordt Deel de Zorg met gesloten beurzen
gerealiseerd. De verwachting is dat er zo een nieuw product ontstaat dat voorziet
in een hiaat. Voor deelnemers betekent Deel de Zorg dat ze langer kunnen blijven
JAARVERSLAG STERKER SOCIAAL WERK 2018
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Sterkere mantelzorgers
“Mantelzorgers zijn steeds meer
nodig en moeten meer kunnen”
Mantelzorgers zijn hun gewicht in goud waard.
Daarom biedt Sterker sociaal werk hen advies,
ondersteuning, mogelijkheden voor ontspanning
en contact met andere mantelzorgers. Daarnaast
is er ook aandacht voor voorlichting. Allemaal hard
nodig, want in de toekomst groeit de behoefte aan
mantelzorgers alleen maar verder.
Jehzira Huwaë is mantelzorgconsulent bij Mantelzorg
Nijmegen, onderdeel van Sterker sociaal werk. Ze
kan een indrukwekkende hoeveelheid activiteiten
opnoemen die Mantelzorg Nijmegen in 2018 organiseerde voor of rondom mantelzorgers. “Wat je ziet,
is dat er steeds meer mantelzorgers nodig zijn én dat
er steeds meer van hen wordt verwacht. Ze raken
vaker overbelast, zien door de bomen het bos niet
meer. Bijvoorbeeld omdat ze van de een op de
andere dag moeten mantelzorgen voor hun partner
of ouder. Of omdat ze het juist al heel lang doen en
daarbij nooit ondersteuning hebben gehad. Voor
deze mensen is het belangrijk dat we zichtbaar zijn.
Daar zorgen we voor via spreekuren, met activiteiten
en evenementen en door voorlichting. Zo heb ik
speciaal voor jonge mantelzorgers een lespakket
samengesteld voor het voortgezet onderwijs en
beroepsopleidingen, vanuit mijn eigen ervaring,
aangevuld met allerlei nuttige informatie. Dat is
12

belangrijk omdat veel jonge mantelzorgers met die
rol zijn opgegroeid en vaak niet weten dat ze om
hulp en ondersteuning kunnen vragen. Er is ook een
documentaire gemaakt over vier jonge mantelzorgers,
waaraan ik heb meegewerkt; ‘Jongeren zorgen’. Vier
verhalen die voor een indrukwekkend beeld zorgen.”

‘Fijn om er even uit te zijn’
“Op de Dag van de Mantelzorg zetten we mantelzorgers flink in het zonnetje. Afgelopen jaar hebben
we 150 mantelzorgers uitgenodigd om te dineren
bij restaurant De Hemel. Daarnaast hebben we in
samenwerking met N.E.C. ook een dagje uit georganiseerd. Willeke Alberti trad op in het stadion en er
werd bijvoorbeeld gevaren op de Pannenkoekenboot.
Wat ik zeker ook een belangrijke verrijking vind, is
dat we in 2018, samen met de gemeente Nijmegen,
een respijtzorgregeling konden bieden. Uit een
spaartegoed (ontstaan vanuit niet opgevraagde
Mantelzorgcomplimenten) werd respijtzorg betaald.
Dat betekent dat er een medewerker van Home
Instead voor 52 uur beschikbaar was, verdeeld over
een half jaar, om mensen die mantelzorgen even
te ontlasten en hun zorg tijdelijk over te nemen.
Deze respijtzorg was voor mantelzorgers vrij direct
inzetbaar; binnen een week.”

deelnemen aan onder meer: mantelzorgsalons
(informatie & ontmoeting), een infomarkt over
respijtzorg, een beautymiddag (georganiseerd op
aanvraag van de doelgroep), een bijeenkomst over
psychische problematiek, bijeenkomsten voor jonge
mantelzorgers, elke eerste woensdag van de maand
Mantelzorgcafé, wekelijkse spreekuren in de buurthuizen en op onder meer het ROC, verschillende
gespreksgroepen en een wandelactiviteit.
Mensen komen zelf naar de spreekuren of activiteiten
of ze komen via het sociaal wijkteam of de wijkverpleegkundige. Doorverwijzen gebeurt zoveel mogelijk
preventief, zodat problemen voorkómen kunnen
worden. Mochten er al problemen zijn, dan kunnen
individuele gesprekken met een van de mantelzorgconsulenten uitkomst bieden. Als er na drie gesprekken
niet voldoende resultaat is, verwijzen de mantelzorgconsulenten iemand door voor verdere hulp.

Greep uit het aanbod 2018
In het afgelopen jaar konden mantelzorgers via Sterker
JAARVERSLAG STERKER SOCIAAL WERK 2018

“ Wat je ziet, is dat er
steeds meer mantelzorgers nodig zijn
én dat er steeds
meer van hen wordt
verwacht. Ze raken
vaker overbelast,
zien door de bomen
het bos niet meer.”
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“ Mensen die zich aanmelden, worden gebeld
voor een telefonische
screening. Dat werkt
twee kanten op: mensen
krijgen snel een reactie
op hun vraag en weten
zo zeker dat ze aan het
juiste adres zijn.”

14
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Sterkere Sociale
Wijkteams
“Juist zorg voor bewoners staat altijd voorop”
Omdat veel meer inwoners zorg aanvroegen dan verwacht, zijn de gemeentelijke
zorgkosten voorgaande jaren flink gestegen. Een van de manieren om die kosten
terug te brengen tot een meer aanvaardbaar niveau is het voorkomen van duurdere
specialistische begeleiding, door het tijdig inschakelen van reguliere hulpverlening.
Voor de Sociale Wijkteams (SWT’s) betekende dit het afgelopen jaar “Efficiënter
werken, dichtbij en op maat”, aldus Tanja Banken, manager Sociaal werk.
Daarbij valt te denken aan vroege inzet van maatschappelijk werkers bij vragen
over bijvoorbeeld eenzaamheid, schulden of gezinsruzies. En aan de organisatie
van laagdrempelige wijkvoorzieningen, zoals een wandelclub in de buurt om
eenzaamheid tegen te gaan. Net als bij de andere onderdelen van Sterker sociaal
werk is ook voor de Sociale Wijkteams samenwerking van groot belang. Door anders
samen te werken en voorliggende voorzieningen beter te benutten of te versterken,
ontstaat goedkopere zorg zónder dat het ten koste gaat van de kwaliteit.

Onderstaande cijfers laten zien dat de investering vruchten afwerpt. Kijkend naar
welke voorzieningen vanuit de Sociale Wijkteams worden ingezet, is te zien dat de
kanteling die in 2017 is ingezet, naar steeds meer reguliere en minder specialistische
begeleiding, zich in 2018 verder heeft doorgezet.

Regulier versus specialistische begeleiding
Q1 2017: Regulier 37% - 63% Specialistisch
Q2 2017: Regulier 40% - 60% Specialistisch
Q3 2017: Regulier 41% - 59% Specialistisch
Q4 2017: Regulier 47% - 53% Specialistisch
Q1 2018: Regulier 48% - 52% Specialistisch
Q2 2018: Regulier 53% - 47% Specialistisch
(NB: gegevens gebaseerd op het aantal nieuwe indicaties in die periode,
er is niet gekeken naar omvang en duur van de indicatie)

Regulier versus specialistisch
De gemeente Nijmegen heeft, binnen haar inkoopbeleid en beleidsregels, de richtlijnen aangescherpt voor de inzet van reguliere begeleiding tegenover specialistische
begeleiding. Tanja Banken: “Wij hebben die richtlijnen op een praktische manier
vertaald en werkbaar gemaakt voor de SWT-leden. Daar hebben we veel tijd en
energie in gestoken. Bijvoorbeeld in de instructies voor onze teams, zodat zij hiermee voortvarend aan de slag konden. Natuurlijk speelt kostenbewustzijn daarbij
een rol, maar de juiste zorg voor de bewoner staat bij ons altijd voorop.”
JAARVERSLAG STERKER SOCIAAL WERK 2018

Samenwerking met partners
Gekeken naar de samenwerking van de SWT’s en hun partners, bleek uit een
uitgebreide wijkanalyse dat het over het algemeen goed gaat. Alle partijen willen
het beste voor de wijk en zijn bewoners. Maar wat ook blijkt, is dat er fricties zijn
rond wachttijd, indicaties en verwachtingen over elkaars rol. Elkaar beter leren
kennen, zoals nu gebeurt tijdens bijvoorbeeld kwartaalgesprekken, helpt zeker om
die fricties te verminderen. In iedere wijk worden kwartaalgesprekken gevoerd
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waarbij samenwerkingspartners samen met SWTleden bespreken hoe betaalbare zorg in de wijk zo
goed mogelijk vormgegeven kan worden.
Op samenwerking is goed ingezet. Voorbeelden
hiervan uit het afgelopen jaar zijn:
• In iedere wijk is een Vierhoeksoverleg, een platform
dat bestaat uit een teamleider SWT, een coördinator
Stip, een Wijkmanager en een opbouwwerker.
Deze halen signalen op uit de wijk en vertalen die
samen naar nieuwe, duurzame, collectieve en
betaalbare oplossingen in de wijk.
• De pilot die met Entréa is gestart in Noord, waarbij
een medewerker een deel van haar tijd werkt op
locatie en indicatievrij een bijdrage levert aan
voorliggende, preventie-activiteiten. Daarbij zet
zij vooral haar expertise in om te voorkomen dat
zwaardere hulp nodig is.
• De afspraak met RIBW dat hun medewerkers op
de locaties van de Sociale Wijkteams in de wijken
Oost en Centrum werken, om zo de samenwerking
uit te breiden.
• De afspraak met de Vrijwilligerscentrale dat twee
consulenten gaan werken in pilotwijken om zo de
inzet van vrijwilligers te vergemakkelijken en
preventief te werken, samen met Stip en de
Sociale Wijkteams.
• De samenwerking met Bindkracht10; Bindkracht10
heeft de opdracht om voorliggend groepswerk en
opvoedsteun in de wijken op te zetten. Op deze
manier, is de verwachting, vermindert de instroom
van vragen in de sociale wijkteams.
• De verschillende acties die zijn ondernomen om de
samenwerking met huisartsen te bevorderen of te
vergroten. Zoals de ontwikkeling van een kaart
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met informatie (waaronder verwijsgegevens) over
Stip, het SWT en het Regieteam. Verder staat er
informatie op over Wegwijzer024 en Steunwijzer.
De SWT-leden delen deze kaart zelf uit aan de
huisartsen in hun wijk.

óf en waar bijsturing gewenst is. Een andere maatregel om teams gestroomlijnder (samen) te laten
werken, is dat teamleiders meelopen in elkaars
teams om zo kennis te delen en van elkaar te leren.

Anders binnenkomen

Samenwerking binnen de SWT’s
Een ander aandachtspunt in de wijkanalyse was het
functioneren en de onderlinge verschillen van de
teams. Daar kwam uit dat de teams verschillend zijn,
met ieder zijn sterke en zwakke punten, dat zij zich
met hart en ziel inzetten voor hun wijk, dat de wachttijd frustrerend werkt, dat alle teams maatregelen
nemen om efficiënter te werken en dat indiceren
een vak apart is wat niet iedereen zomaar in de
vingers krijgt.

Het aanmeldproces is aangepast. Er is nu een Team
Centrale Aanmelding. Dat zorgt ervoor dat de Sociale
Wijkteams minder te maken krijgen met zij-instroom
(aanmeldingen die via verschillende wegen binnenkomen, waarbij er steeds discussie nodig is met de
verwijzer of de melding voorrang behoeft). Mensen
die zich aanmelden, worden gebeld voor een telefonische screening. Dat werkt twee kanten op:
mensen krijgen snel een reactie op hun vraag en
weten ze zeker dat ze aan het juiste adres zijn. En het
Team Centrale Aanmelding vangt bij de screening
heel veel korte vragen af die niet tot een aanmelding
leiden. Het gaat om zo’n 15.000 tot 20.000 ‘afvangers’
per jaar. Hierdoor kunnen de SWT’s efficiënter werken.

In de nieuwe formatieronde zijn daarom medewerkers
aangenomen met talent voor indiceren. Na een
(zeer efficiënte) inwerkperiode van een week zijn ze
gestart. Zij hebben de opdracht gekregen om alleen
zaken op te pakken waar indiceren en toeleiden
speelt en om minder indirecte tijd in te zetten.
Andere teamleden, zo was de verwachting, hebben
dan meer tijd om zelf trajecten op te pakken en wijkgericht te werken. Dit wordt gemonitord om te zien
JAARVERSLAG STERKER SOCIAAL WERK 2018

Sterkere Bindkracht in de wijk
Ook in 2018 hebben Sterker en Bindkracht10 weer
nauw samengewerkt. We lichten een aantal van de
thema’s uit.
Het college van Nijmegen heeft in 2018 extra middelen
toegekend. Zo konden de Sociale Wijkteams laagdrempelige kortdurende begeleiding bieden en werd
de aansluiting met het preventieve welzijnsaanbod
van Bindkracht10 versterkt. Dan gaat het bijvoorbeeld
over preventieve aanbod van groepswerk en welzijn
op recept. Zo kan de toestroom naar de sociale wijkteams en zorg verlaagd worden. En ook werd de zelfhulpwebsite Wegwijzer024.nl verbeterd.
In de periode augustus 2018 tot en met februari 2019
zijn vijftig mensen verwezen naar de coaches van
Welzijn op Recept. Tot nu toe zijn 15 succesvolle
matches behaald. En er zijn acht preventieve themagroepen opgericht over onder andere opvoeden,
financiën, analfabetisme en gezonde leefstijl. Deze
zijn ook toegankelijk mensen die op de wachtlijst
van de Sociale Wijkteams staan. En speciaal voor
hen zijn er zes aparte themagroepen: over autisme,
depressie, ADHD, ASS en ADD, psychische problemen,
zelfvertrouwen en ontmoeting. Tot februari 2019
zijn hiermee 259 deelnemers bereikt.
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Er is hard gewerkt om de druk op de Sociale Wijkteams
af te laten nemen. Door onderzoek en toeleiding
beter te organiseren kan op termijn capaciteit vrijkomen om zelf kortdurende ondersteuning te bieden
aan bewoners. Dan hoeven zij niet meer doorverwezen te worden naar zorgaanbieders. Daarom is
in 2018 extra formatie toegevoegd aan het Team
Centrale Toeleiding, dat de toeleiding doet, en aan
de teams zelf. Vanaf september zien we een gestage
afname van de wachttijd en een afname van de instroom in maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd.

Leerlabs
Sterker, Bindkracht 10 en de Hogeschool ArnhemNijmegen werkten in 2018 zoeken innovatieve
manieren om het sociale domein te verbeteren.
Bijvoorbeeld in de Leerlabs die we organiseerden.
Leerlabs werken vanuit de principes van ‘Design
Thinking’. Maatschappelijke kwestie worden besproken waar geen passende aanpak voor lijkt te zijn.
Samen met bewoners, lokale ondernemers, wijkprofessionals, studenten, vrijwilligers en HAN docenten
ontdekken we wat er precies speelt (in de wijk).
Daarna zoeken we nieuwe oplossingen en gaan die
dan ook (in het klein) uitproberen. Zo willen we met
de Leerlabs gericht op zoek naar collectieve en

preventieve manieren van werken die (mogelijk)
beter aansluiten bij de leefwereld. In 2018 waren er
Leerlabs over: de aanpak van schulden, zorg aan
oudere migranten in Hatert en ervaringsdeskundigheid in het welzijnswerk.

Diversiteit
Medewerkers van Sterker en Bindkracht10 vormen
sinds twee jaar een ‘Diversiteitsteam’. Dit team wisselt
ontwikkelingen binnen beide organisaties met elkaar
uit, jaagt nieuwe acties aan en voert ze (mede) uit.

“ Vanaf september
zien we afname
instroom in maatwerkvoorzieningen
Wmo en Jeugd.”
Speerpunten zijn: intercultureel werken, diver(ser)
personeelsbestand, draagvlak en scholing. Zo werd
er een aantal bijeenkomsten georganiseerd over 'Wit
is ook een kleur’, de Roze Cast over LHBT ouderen
en een minisymposium “Kijken met nieuwe ogen”
door Marian Dries voor HAN-docenten en alle medewerkers (betaald en onbetaald) van Bindkracht10,
Sterker en voor studenten. Ook in het openbaar toegankelijke diversiteitscafé komen deze en andere
thema’s aan de orde.
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Sterkere regio
“Trots op wat we bereikt hebben!”
Directeur Anja van Baardewijk – Joosten blikt terug
op het afgelopen jaar in de verschillende Regio
gemeenten. “Laat ik beginnen met te zeggen dat ik
trots ben op wat er in 2018 bereikt is. Ik sta volledig
achter de organisatie die we in 2017 hebben neergezet. Ik ben er trots op dat alles in het afgelopen
jaar stevig overeind is gebleven, een plek heeft
gekregen binnen de organisatie of die plek nog aan
het vinden is. Trots op het ouderenwerk bijvoorbeeld,
dat goed geborgd is in de nieuwe organisatie. Trots
op hoe we alles met elkaar in verbinding hebben
gebracht. En trots op alle medewerkers en vrijwilligers
die dit voor elkaar hebben gekregen. Terwijl op alle
gebieden de hoeveelheid en complexiteit van de
zorgvragen is toegenomen. Zowel in de stad als in
de regio zijn bergen werk verzet.”

Gemeente West Maas en Waal
In de gemeente West Maas en Waal zette de trend
zich voort dat een toenemend aantal situaties met
spoed vroeg om de inzet van algemeen maatschappelijk werk. Dit had uiteraard gevolgen voor inwoners
die al op de wachtlijst stonden. Soms verergerde hun
problematiek hierdoor en dat maakte het vinden van
een oplossing moeilijker. Om dit te ondervangen,
zijn er toen tijdelijk extra uren maatschappelijk werk
ingezet, waarin ervoor werd gekozen om de eerste
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vragen alvast telefonisch te beantwoorden. Tijdens
zo’n telefoongesprek kregen inwoners alvast tips en
adviezen waarmee ze zelf aan de slag konden gaan.
Wat de wachtlijst betrof, zijn aan het eind van 2017
tijdelijk extra uren ingezet. Dit is in 2018 voortgezet
om de wachtlijst naar acceptabele proporties terug
te brengen. De extra inzet is na de zomer verminderd
(maar bleef hoger dan de basisafspraak) en dat was
weer meteen merkbaar aan het oplopen van de wachtlijst. Aan het eind van het jaar bedroeg de wachttijd
vijf tot zes weken; een reële en acceptabele periode.
Een korte greep uit de ervaringen in 2018 van Sterker
in de gemeente West Maas en Waal laat zien dat:
• er veel schulden- en/of inkomstenproblematiek was;
• er veel (echt)scheidingsvragen waren, zowel over
de praktische kant als de emotionele kant;
• de samenwerking rondom de komst van uitgenodigde vluchtelingen vooral leidde tot informatievoorziening en adviezen richting verschillende
organisaties;
• er één ‘Groep Financiën’ is gehouden (ook voor inwoners van Druten) met een redelijk goede opkomst;
• Sterker betrokken was bij een WTH-casus (een
daderuithuisplaatsing);
• Sterker deelnam aan een netwerkbijeenkomst
over ouderenmishandeling en er in 2018 een casus

was waarin de cliënt onder bewindvoering en
mentorschap is gesteld;
• Sterker tijdens deelname aan de ‘Dag van het Huren’,
georganiseerd door woningstichting De Kernen,
een aantal contacten met deelnemende partijen
kon leggen en huurders heeft verteld wat maatschappelijk werk kan betekenen.

Gemeente Druten
In de gemeente Druten zijn de uitvoerende uren van
de werkers voor het algemeen maatschappelijk werk
(AMW) verdeeld over Algemeen maatschappelijk
werk in en buiten het sociaal team. Sterker levert
daarnaast de procesregisseur. Sterker is in het sociaal
team meer gaan deelnemen in jeugdhulpverlening.
Dit gebeurt vanuit de expertise maatschappelijk werk.
De integrale wachtlijst is uitgangspunt voor de werkverdeling, waardoor er in de praktijk vaak meer inzet
is in het kader van het sociaal team ten koste van
Algemeen maatschappelijk werk. Omdat het in beide
gevallen om inwoners van Druten gaat, is dit acceptabel. Het bijzondere in Druten is dat inwoners nog
rechtstreeks terecht kunnen bij het algemeen maatschappelijk werk, die aanmeldroute blijft bestaan.
Op initiatief van AMW, Welzijnsorganisatie
Meervoormekaar, ‘s-Heerenloo, de Zonnebloem en
RIBW is de werkgroep ‘Ontmoeting’ opgericht.
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“ In de gemeente West
Maas en Waal zette de
trend zich voort dat
een toenemend aantal
situaties met spoed
vroeg om de inzet van
algemeen maatschappelijk werk.”
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“ Er is in Druten een toename te
zien in hulpvragen die te maken
hebben met woonruimtegebrek,
voedselbankaanvragen en
scheidingsproblematiek.”
Sterker neemt ook deel aan deze werkgroep. Doel is dat inwoners van de gemeente
Druten elkaar met allerlei uiteenlopende redenen (lotgenotencontact of burencontact bijvoorbeeld) kunnen ontmoeten en ook weten waar dat kan.

Groei in aanmeldingen en werkdruk
Er was een enorme toename te zien in aanmeldingen bij het Sociaal Team. Vanuit
het maatschappelijk werk neemt Sterker deel aan de diensten van het aanmeldteam. Medewerkers nemen casussen op vanuit de WMO en Jeugdwet. Daarin is
Sterker vaak regiehouder, waardoor casussen behoorlijk lang in beheer blijven.
De inhoud is wat betreft problematiek veel complexer geworden. Daardoor nam
ook de werkdruk toe. Ook zorgmeldingen en crisissen komen bij maatschappelijk
werkers van Sterker terecht en dat vraagt veel tijd (zowel als het gaat om deelname
aan overleggen als om administratieve handelingen).
Met verschillende basisscholen in Druten en de regio is een samenwerkingsverband
opgezet. Sterker is als contactpersoon hieraan verbonden. Vanuit het maatschappelijk werk in het Sociaal Team is Sterker ook contactpersoon voor de middelbare
school. Er is in Druten een toename te zien in hulpvragen die te maken hebben
met woonruimtegebrek, voedselbankaanvragen en scheidingsproblematiek. Ook
in deze casussen stijgt de complexiteit, denk alleen al aan de toename van vechtscheidingen. Veiligheid is daarbij een belangrijk thema.
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Gemeente Heumen
Sterker leverde afgelopen jaar in Heumen twee nieuwe krachten: een jeugdconsulente die zitting neemt in het Kernteam van de gemeente en een ervaren
algemeen maatschappelijk werker. Binnen het Kernteam voeren de Sterker
professionals, samen met de andere consulenten, de regie over de complexere
casuïstiek in Heumen. Zij vervulden een signalerende rol en vormden de verbinding
tussen het Kernteam en het reguliere aanbod van Sterker sociaal werk.

Laagdrempelige en effectieve hulp
Sterker sociaal werk heeft extra ingezet op groepsmaatschappelijk werk in Heumen.
Bewoners van de gemeente hoeven daarvoor niet langer naar Nijmegen toe, maar
kunnen dichtbij huis - in Malden – een groep volgen. Het is een laagdrempelige
en effectieve manier om meerdere mensen tegelijk te bedienen. In mei is gestart
met een groep voor kinderen van gescheiden ouders. In het najaar draaide de
populaire empowermentgroep voor vrouwen ‘Spring!’. Daarnaast is de groep
‘Stap vooruit Financiën’ in Malden voorbereid in 2018. Deze start in het voorjaar
van 2019.
Vanuit de werkconferentie was Sterker actief in de werkgroep echtscheiding.
Dat heeft geleid tot lancering van een scheidingswebsite; een informatie- en
adviesloket op internet. Hier kunnen mensen informatie vinden over hulp en
ondersteuning bij scheiden. Daarnaast hebben individuele medewerkers deelgenomen aan deskundigheidsbevorderingsprogramma’s op het gebied van
complexe echtscheidingen.

Diversiteit
De inzet van een maatschappelijk werker met migratieachtergrond lijkt een
toename te genereren op het aantal casussen waar het vluchtelingenaspect een
rol speelt. Met name als het gaat om doorverwijzing van huisartsen. In het werk
met nieuwkomers merken de maatschappelijk werkers dat deze mensen soms
moeilijk aansluiting vinden. Maatschappelijk werkers horen ook van netwerkpartners, zoals scholen, dat de integratie soms moeizaam verloopt. Daarom is dit
signaal ook ingebracht in de werkconferentie, maar helaas werd het niet als
thema gekozen.
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“ Sterker sociaal
werk heeft extra
ingezet op groepsmaatschappelijk
werk in Heumen.
Bewoners van de
gemeente hoeven
daarvoor niet
langer naar
Nijmegen toe,
maar kunnen
dichtbij huis in Malden – een
groep volgen”

De maatschappelijk werkers van Sterker zouden
willen investeren in een overleg met de verschillende
partijen die betrokken zijn bij de participatie van
statushouders en nieuwkomers. Met als doel de
onderlinge samenwerking beter vorm te geven en
meer kansen, ontmoeting en verbinding te creëren
voor de integratie van vergunninghouders en nieuwkomers. Dit is mogelijk een onderwerp van gesprek
in 2019.

Gemeente Beuningen
Voor deze gemeente is 2018 een jaar geweest met
veel vragen, dilemma’s en ontwikkelingen. Zo ontstond bij de gemeente de vraag of Algemeen maatschappelijk werk nog als op zichzelf staand product
moet worden aangeboden of beter onderdeel kan
zijn van het Sociaal Team. In de loop van 2018 zijn
alle diensten verleend vanuit het Sociaal Team.
Daarnaast is besloten om alle aanmeldingen via één
lijn te laten binnenkomen, namelijk via de balie van
gemeente Beuningen waar ook de aanmeldingen van
het Sociaal Team binnen komen. Dit is eerst via een
pilot gebeurd en gaandeweg in alle ontwikkelingen
een standaard geworden.
Binnen het Sociaal Team waren er veel ontwikkelingen.
De grootste was de formatie; het Sociaal Team is
enerzijds flink gegroeid in capaciteit, maar er was
tegelijk een nieuwe expertiseverdeling. Die betekent
dat de inzet van Algemeen maatschappelijk werk
van Sterker met één fte wordt verminderd in 2019,
ten gunste van andere expertises. Daarnaast werd
er gewerkt aan het versterken van interne samen-

“ Er is besloten om
alle aanmeldingen
via één lijn te laten
binnenkomen,
namelijk via de
balie van gemeente
Beuningen waar
ook de aanmeldingen van
het Sociaal Team
binnen komen.”

werkingsrelaties door bijvoorbeeld teambuilding.
Het Sociaal Team is goed vindbaar voor huisartsen,
instanties zoals Veilig Thuis, scholen en burgers. De
samenwerking met Veilig Thuis kreeg veel aandacht.
Verder is er een duidelijke toename in complexe (en
dus tijdrovende) casussen waarneembaar, waardoor
de doorstroom daarvan onder druk komt te staan.
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Afgelopen jaar, dat in het teken stond van doorontwikkeling van het Sociaal Team, gingen verschillende
werkgroepen hiermee verder aan de slag. Onder meer
op het gebied van verdeling van nieuwe casuïstiek
en doorontwikkeling van het registratiesysteem en
-proces. In de casuïstiek waren verschillende trends
zichtbaar, waaronder een toename in het aantal
vechtscheidingen en een toename van hulpvragen
rondom gebrek aan woonruimte.

“ Het is belangrijk
om steeds weer
met de cliënt te
kijken wie er nog
wél zijn in diens
omgeving en hoe
dit netwerk samen
geactiveerd kan
worden.”
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Om de wachtlijsten te kunnen opvangen en hulpvragen vanuit collectiviteit te kunnen oppakken, is
de mogelijke inzet van groepsmaatschappelijk werk
bekeken. Maar door de werkdruk kan de tijdsinvestering, nodig om groepswerk goed neer te zetten,
niet geleverd worden. Daardoor was er een summier
aanbod van groepswerk met (te) kleine groepen.

Gemeente Berg en Dal
In Berg en Dal is het Sociaal Team het afgelopen jaar
vormgegeven door de gemeente, net als de uitvoering
van de werkzaamheden. Binnen het Sociaal Team
werd kortdurende hulp verleend. De langere, procesmatige hulpverlening en de multiproblematiek werden
doorgegeven aan de algemeen maatschappelijk
werkers, vanuit de ‘schil’. Schoolmaatschappelijk
werk (SMW) was actief op vijf basisscholen, in Beek,
Ooij, Leuth, Kekerdom en Millingen, en op twee
middelbare scholen (Notre Dame en Montessori).
In het primair onderwijs verzorgde het Sociaal Team
het SMW en in het voortgezet onderwijs deed
Sterker sociaal werk dit.

Soorten hulpvragen
Vragen gingen onder meer over jeugdhulpverlening.
Daarbij is goed samengewerkt met scholen, schoolmaatschappelijk werk en ouders. Er kwamen daarnaast vragen over hulp in relaties, hulp bij scheidingssituaties en vragen om begeleiding bij huiselijk
geweld onder ouderen. Dat laatste is een delicaat
onderwerp. Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat
mensen het bagatelliseren of boven alles trouw
willen blijven aan hun partner. Ook was er aandacht
voor toeleiding naar schuldhulpverlening en voor

rouw- en verliesverwerking. Bij dat laatste bestaat
de hulp bijvoorbeeld uit het inzicht geven in rouwverwerking, het bieden van een (nieuwe) daginvulling
en het regelen van een vrijwilliger die de nabestaande
even mee uit neemt.
Een zichtbare trend is dat steeds meer mensen alleen
wonen en een klein netwerk hebben (bijvoorbeeld
door hun verslaving of psychische problemen). Om hen
te helpen activeren, is langdurige en outreachende
hulp nodig. Het is belangrijk om steeds weer met de
cliënt te kijken wie er nog wél zijn in diens omgeving
en hoe dit netwerk samen geactiveerd kan worden.
Dat gebeurt vaak door een gezamenlijk plan te maken
en te zoeken naar een passende structuur en dagbesteding voor die persoon.
Ook in Berg en Dal zoekt het Sociaal Team en Maatschappelijk Werk de samenwerking met partners.
Zo is er regelmatig overleg geweest met woningcorporaties, huisartsen en met de wijkagent. Het
Sociaal Team organiseerde netwerklunches met een
thema, gericht op ontmoeting. Burgers gingen ook
zelf aan de slag: in Millingen is een ‘ASS groep’ opgezet voor mensen met een autisme spectrum stoornis.
Burgers hebben dit zelf opgepakt en uitgewerkt,
ondersteund door onder meer het Sociaal Team en
Maatschappelijk Werk. Doel is om dagen of dagdelen
te organiseren, zoals een dag in een speeltuin, alleen
voor kinderen met ASS.
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Sterkere VraagWijzer
Overgang van gemeente naar Sterker: een uitdagende klus
Vanaf 1 januari 2018 is Sterker sociaal werk verantwoordelijk voor de uitvoering
van VraagWijzer in de gemeente West Maas en Waal, voor een duur van vijf jaar.
Een uitdagende klus, want ondanks alle veranderingen achter de schermen,
moest de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente natuurlijk wel
gewoon doorgaan.

“ Een uitdagende klus, want ondanks
alle veranderingen achter de
schermen, moest de dienstverlening aan de inwoners van de
gemeente natuurlijk wel gewoon
doorgaan.”
Medewerkers van VraagWijzer kwamen vanuit de gemeente in dienst bij Sterker.
Sommige mensen vertrokken en er kwamen nieuwe medewerkers bij. Het is niet
zo moeilijk voor te stellen dat de eerste paar maanden vooral werden gebruikt
om het nieuwe team goed vorm te geven én om de bestaande dienstverlening zo
geruisloos mogelijk over te nemen. De inwoners van West Maas en Waal ondervonden zo de minste last van de wijziging.
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Druk
In de loop van het voorjaar nam Sterker, samen met de gemeente, een aantal
interne en administratieve werkprocessen onder de loep. Die werden duidelijker
beschreven en aangescherpt. Concreet zorgde dit er bijvoorbeeld voor dat indicaties niet langer met terugwerkende kracht worden gegeven. Vervolgens bleek dat
in de nieuwe situatie de druk op de consulenten opliep, omdat het uitvoeren van
hun werk meer tijd vroeg. Die extra tijd was er niet. Bovendien steeg ook nog eens
het aantal aanmeldingen ten opzichte van 2017. Mensen moesten steeds langer
op een afspraak wachten. In juli is er toen besloten om twee fte’s toe te voegen;
een maatregel waarmee even de druk van de ketel ging.
Of toch niet helemaal, want er lagen ook wensen vanuit de gemeente om VraagWijzer verder door te ontwikkelen. Om alles zo duidelijk, concreet en werkbaar
mogelijk te houden, heeft Sterker toen, samen met de gemeente, een inhoudelijk
plan geschreven: het Ontwikkelplan VraagWijzer 2019. Een van de zaken die inmiddels al is aangepast in de dienstverlening, is de afsprakenagenda voor inwoners.
Als ze zich aanmelden bij VraagWijzer, krijgen ze meteen te horen welke plek er
vrij is voor een afspraak. Soms is dat nog best even wachten, maar een inwoner
weet wel beter waar hij aan toe is. Voor 2019 is het zaak om de wachttijden verder
aan te pakken.
Maar, ondanks alle turbulentie die zo’n overgang met zich meebrengt, is alles
‘gewoon’ doorgegaan. Medewerkers hebben
alle zeilen bijgezet om dit voor elkaar te
krijgen. Daardoor zijn veel mensen naar
tevredenheid geholpen en is voor inwoners
van de gemeente West Maas en Waal de
hele operatie redelijk geruisloos verlopen.
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Sterkere vrijwilligers
Eerste vrijwilligerstevredenheidsonderzoek: een 7.9!

Betrokkenheid bij Sterker

In 2018 is het eerste vrijwilligerstevredenheidsonderzoek (VTO) onder vrijwilligers
van Sterker gehouden. Voor de vrijwilligers van oud-NIM was dit de eerste keer,
voor het ouderenwerk van Sterker (voorheen Swon) is dit de vierde tevredenheidsmeting. De onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd omdat het is
uitgevoerd door een extern bureau.

1. Ondanks de fusie tussen oud-Swon en oud-NIM vindt een ruime meerderheid het
geen probleem uit te leggen waar de organisatie Sterker sociaal werk voor staat.
2. 16% geeft aan er open voor te staan breder ingezet te worden, de helft is
tevreden over wat ze nu doen en heeft alleen interesse in wat ze nu doen,
35% heeft wel interesse in andere diensten/activiteiten, maar heeft niet de
wens breder ingezet te worden.
3. Score over de mate waarin men zich betrokken voelt bij de organisatie Sterker is
een 6,1. Dit zegt niets over de betrokkenheid bij de eigen dienst/activiteit, uit
aantal expliciete opmerkingen blijkt ook dat die binding gevoeld wordt. Uit een
aantal open opmerkingen blijkt dat betrokkenheid bij de organisatie Sterker gelijkgesteld wordt aan organisatiezaken als vergaderen, papierwerk, plannen schrijven ed.
Dat zijn dus geen zaken die respondenten zoeken in hun vrijwilligerswerk.

Hoofdconclusie
Het VTO heeft een goede uitkomst, zowel als het gaat over de totaalwaardering
van gemiddeld 7,9 als de tevredenheid over het vrijwilligerswerk zelf en de persoonlijke opbrengsten van het vrijwilligerswerk. De tevredenheid wordt tevens
breed gedeeld tussen vrijwilligers van verschillende diensten/activiteiten).

Algemeen
1. Respons is 47%. Dit is een goede respons voor dit soort onderzoeken. En het is
daarmee voor ruim 95% betrouwbaar voor alle vrijwilligers. Dat wil zeggen dat
als je het onderzoek op dezelfde wijze herhaalt, de kans 95% is dat de uitkomsten
overeenkomen.
In totaal hebben 554 vrijwilligers een vragenlijst gekregen, er zijn 262 respondenten: degenen die de vragenlijst tijdig teruggestuurd hebben en waarvan de
antwoorden dus zijn verwerkt.
2. Er is sprake van een ruime aanwas van vrijwilligers. Ongeveer 42% van de
respondenten is vier jaar of minder vrijwilliger bij ons.
3. Het vrijwilligerswerk voldoet aan de verwachtingen. Dit is belangrijk want
tevredenheid is de verhouding tussen verwachting en ervaring. Daarnaast geven
ook gemiddeld alle respondenten aan dat ze het vrijwilligerswerk zouden aanbevelen aan anderen.
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Kijk voor de complete onderzoeksuitkomsten
op de website van Sterker sociaal werk.

“ Goede uitkomst, zowel als het
gaat over de totaalwaardering
als de tevredenheid en de
persoonlijke opbrengsten van
het vrijwilligerswerk. ”

Sterkere binding
Projecten, groepen en initiatieven
die mensen bij elkaar brengen
Wie er even niet uitkomt, op jonge leeftijd worstelt
met (grote) problemen, als oudere tegen nieuwe
uitdagingen aanloopt, wie een dierbare verliest,
relaties ziet stranden of wie ‘gewoon’ wel een maatje
kan gebruiken; binnen Sterker sociaal werk is er een
keur aan mogelijkheden. Lees maar!

Per 1 juli nam Guus Bremer het coördinatorschap
over van Solange de Maillie. Vanwege het grote
aantal stagiaires zijn er twee begeleidingsgroepen.
Die komen vierwekelijks bij elkaar; de één heeft
communicatie en social media als aandachtsveld en
de andere de organisatie van groepsactiviteiten.
In cijfers:

vrijwilliger samen, onderneemt het kind wekelijks
activiteiten, weg van de thuissituatie.
Wat in het afgelopen jaar bleek, was dat de tendens
van de afgelopen jaren zich doorzet: er is een zwaardere problematiek zichtbaar bij gezinnen en die drukt
op de kinderen die worden aangemeld. Coördinatoren
kijken daarom, samen met verwijzers, kritisch naar
het kind. Heeft dat misschien meer of andere hulp

Door de koppelingen op verschillende momenten in het jaar, is er veel overloop naar 2019.
Gestart

Afgesloten

Aantal

Succesvol afgerond

2017

2018

18

Vroegtijdig gestopt*

2018

2018

3

Mate 4 You

Succesvol afgerond

2018

2019 (t/m februari)

1

Mate for you is een maatjesproject voor en door
jongeren (van 16 tot 23 jaar). Jongeren die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken, ondernemen
samen met een maatje activiteiten, doen gezamenlijk mee aan groepsactiviteiten en bouwen zo aan
een sociaal netwerk. In 2018 hebben zich meer
vrijwilligers en stagiaires aangemeld voor Mate 4
You, dan deelnemers. Zo lukte het om de ontstane
wachtlijst weg te werken. Aan het eind van het jaar
ontstond een bescheiden lijst van nieuwe deelnemers die begin 2019 aan een nieuwe groep maatjes
wordt gekoppeld. De koppelingen in het afgelopen
jaar vonden plaats in februari, april, juni, augustus,
oktober, november en december.

Lopende koppels

2018

2019 (na februari)

21

Maatjes in alle soorten
en maten

26

*Vroegtijdig gestopt: privéomstandigheden, geen juiste match, vroegtijdig stoppen met studie.
Totaal gestart aantal koppelingen in 2018:
25 koppels
Totaal afgesloten aantal koppelingen in 2018:
21 koppels

Jij&Ik
Jij&Ik is een vrijwilligersproject van Sterker sociaal
werk en Bindkracht10. Het is bedoeld voor kinderen
en jongeren van 5 tot en met 16 jaar die sociaal
kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld door hun lastige thuissituatie of omdat ze worden gepest. Met een vaste

nodig? Ook is kritisch gekeken naar de ‘zwaarte’ van
de vrijwilliger. Kan die omgaan met de heftigere
problematiek of niet? Er was er intensief contact
tussen de coördinatoren en verwijzers, zodat signalen vanuit vrijwilligers en stagiaires snel besproken
konden worden. Deze korte lijnen zijn nodig, omdat
verwijzers hoofdverantwoordelijk zijn voor het
betreffende gezin tijdens het traject. Overigens geldt
voor elke koppeling dat er nauw contact is tussen
coördinatoren, ouders, verwijzer en vrijwilligers of
stagiaires. Uitzonderlijk was dat twee kinderen in
JAARVERSLAG STERKER SOCIAAL WERK 2018

“ Wat in het afgelopen jaar
bleek, was dat de tendens
van de afgelopen jaren zich
doorzet: er is een zwaardere
problematiek zichtbaar bij
gezinnen en die drukt op
de kinderen die worden
aangemeld.”
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2018 opnieuw gekoppeld werden (na 2017), maar dat had te maken met de zware
problematiek rondom deze kinderen.
De kwaliteit van het project is goed bewaakt: coördinatoren hebben de in 2017
aangebrachte aanpassingen in 2018 gemonitord. Iets waar investering op nodig
blijft, is samenwerking zoeken in de werkbegeleiding. Casusgericht met collega’s,
maar ook in de vorm van themapresentaties door collega’s voor stagiaires en
vrijwilligers van Jij&Ik. Verder was er onder meer weer intensievere begeleiding
in het aanleren van reflectieverslagen schrijven.
Het aantal kinderen op de wachtlijst is hetzelfde als in 2017. Deze kinderen komen
niet alleen uit een gezinssetting, maar ook uit bijvoorbeeld gezinshuizen of opvang.
Asielzoekerskinderen bijvoorbeeld, spreken soms de taal nog niet. Vanuit een
maatjestraject met niet Nederlandssprekende kinderen van het Pontem College
kwamen positieve reacties; het bevordert de taalontwikkeling van de kinderen en
geeft hen zelfvertrouwen.

Een greep uit 2018
Er is een extra uitje georganiseerd voor alle kinderen en hun maatjes bij de
bowlingbaan in Nijmegen op kosten van Fieldwork Foundation. Die stichting
heeft ook een deel van het uitje naar Toverland gesponsord.
In mei 2018 heeft een groep studenten van de HAN een opdracht vanuit MWD in
de wijk bedacht en georganiseerd voor Jij&Ik: een middag waarbij alle kinderen,
stagiaires en vrijwilligers televisiespellen gingen uitvoeren zoals ‘Ik hou van Holland’.
Dit is door de kinderen (en door de vrijwilligers en stagiaires) als positief ervaren.
Er is een goede samenwerking met de HAN: in 2018 hebben MWD studenten en
Pedagogiek studenten weer onderzoek verricht binnen Jij&Ik. Coördinatoren zien
erop toe dat de opdrachten toegevoegde waarde hebben voor het project.
Leerzaam voor de studenten én voor Jij&Ik, om zaken te verbeteren en aan te
scherpen. Jij&Ik gaf tijdens de introductieweek in februari en in september een
gastcollege aan alle nieuwe Pedagogiek studenten. Dat ging over kinderen in
kwetsbare thuissituaties en over wat studenten kunnen betekenen voor het
maatjesproject. Dat heeft acht stagiaires opgeleverd.
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In cijfers:
Budgetafspraak: 35
Koppelingen 2018: 46
Aanmeldingen van kinderen: 49

Afsluitingen: 22
Vrijwilligers: 38

Buddyzorg
In het afgelopen jaar was er binnen Buddyzorg sprake van een toenemende
complexiteit van de problematiek bij cliënten. Naast een chronische of levensbedreigende ziekte, hebben mensen meerdere problemen op verschillende levensgebieden. Psychische nood, financiële ellende of eenzaamheid. Bij een kleine groep
cliënten was er sprake van problematiek rond (de wens tot) levensbeëindiging of
zelfdoding, als gevolg van de combinatie van fysiek en psychisch lijden. In ongeveer
een derde van alle gevallen, was de complexiteit van de problematiek zodanig dat
afronding van de buddyzorg binnen twee jaar niet mogelijk bleek.
Zowel het aantal zorgvragers als het aantal nieuwe vrijwilligers van Buddyzorg
Nijmegen (en regio) is gestegen. Dankzij de website www.buddyzorgnijmegen.nl
– die in 2018 voor het eerst te bezoeken was - weten ook jongere vrijwilligers de
Buddyzorg van Sterker te vinden. Daarnaast is de zichtbaarheid vergroot door de
gezamenlijke profilering van diverse maatjesprojecten in het ‘Platform Maatjesprojecten Nijmegen’. Dat geldt voor zorgvragers, verwijzers en potentiële vrijwilligers. Omdat gewerkt wordt met korte lijnen, is er betere en snellere afstemming,
wordt er gerichter doorverwezen en slinken de wachtlijsten. In 2018 zocht Buddyzorg steeds meer de samenwerking met andere projecten, binnen en buiten Sterker
sociaal werk, om zo nog meer passende oplossingen te vinden voor cliënten.
In cijfers:
Aantal cliënten 86
Waarvan in zorg (begeleidingen): 71
Aantal intakes: 31
Aantal nieuwe koppelingen: 27
Aantal buddy’s: 47
Aantal afgesloten contacten: 26 (waarvan 6 mensen overleden)
JAARVERSLAG STERKER SOCIAAL WERK 2018

Ontmoeting in een groep…
Gespreksgroepen
Sterker sociaal werk heeft een collectief aanbod op
het gebied van zelfvertrouwen vergroten, sociale
vaardigheden verbeteren, rouwverwerking, huiselijk
geweld en opvoeding. Het afgelopen jaar is dit
uitgebreid met een groep voor ouders in (of net uit)
een echtscheidingssituatie: ‘Uit elkaar en dan…’.
Deze gespreksgroep is vraaggericht, de deelnemers bepalen zelf de thema’s.

“ Een groepsaanpak
bevordert het
contact en de
samenhang tussen
mensen en het
verhoogt het zelfvertrouwen en de
vaardigheid om te
participeren in de
samenleving.”

Voor het collectieve aanbod werkt Sterker regelmatig samen met Indigo Gelderland, Bindkracht10
en Moviera. Door op deze manier krachten te
bundelen, is er een groter bereik mogelijk. Soms is
het wenselijk om preventief aanbod te ontwikkelen,
gebaseerd op signalen uit de samenleving.
Als burgers zich daardoor beter voelen, hoeft soms
de stap naar duurdere en complexere zorg niet meer
genomen te worden. Een samenwerkingsproject dat
afgelopen jaar startte, heeft geresulteerd in een
korte promotiefilm voor cliënten. Medio 2019 zal
deze verschijnen.

Voordelen groepsaanpak
Een groepsaanpak bevordert het contact en de
samenhang tussen mensen en het verhoogt het zelfvertrouwen en de vaardigheid om te participeren in
de samenleving. Daarmee past het precies bij de
visie en het beleid van gemeenten, waarin gestuurd
wordt op participatie, zelfregie en zelfredzaamheid.
Professionele begeleiding stimuleert deelnemers om
nieuw gedrag te oefenen, nieuwe ervaringen op te
doen en hun situatie vanuit verschillende perspectieven te bezien.
Deelname aan een groep heeft bovendien positieve
bijkomende effecten voor deelnemers, zoals netwerkuitbreiding. Die effecten duren door na beëindiging
van de groep, waardoor de hulpverlening een duurzaam karakter heeft. Deelnemers zijn niet alleen
hulpvragers; ze hebben ook waardevolle inbreng in
de vorm van aandacht, steun, levenservaring en
deskundigheid. Na beëindiging kunnen ze soms gestimuleerd worden in de opzet van een zelfhulpgroep.

COiL: Centrum voor Ontmoeting en
Levensvragen
Mensen laten praten over wat hen bezighoudt, in
de breedste zin van het woord. Dat gebeurt bij het
Centrum voor Ontmoeting en Levensvragen (COiL).
Mensen vinden er mogelijkheden tot ontmoeting
rond levensthema’s en zingeving (denk aan zorgen,
dankbaarheid, rouw, levenslust of levenslast). COiL is
er voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging.
In 2018 zijn er tien vrijwilligers bijgekomen. In totaal
zijn er nu 86, waarvan er 67 betrokken zijn bij de
individuele gesprekken, 15 van hen zijn inzetbaar
voor het begeleiden van gespreksgroepen en 12 vrijwilligers werken met cliënten aan levensverhalen.
Door het jaar heen bezochten vrijwilligers 170 mensen
voor individuele gesprekken. Relatief veel gesprekscontacten werden binnen het jaar afgerond (40 van
de 63 nieuwe contacten). Verder kwamen twaalf
levensboeken tot afronding en werden er elf gespreksgroepen begeleid. Twee groepen in samenwerking
met ZZG werden ook afgerond en in Babylon ontstond een nieuwe schrijfgroep.

Leuk om te weten
Afgelopen jaar zijn twee vrijwilligers voor het tweede
jaar op rij een week lang aan de slag gegaan met tien
leerlingen van het Karel de Grote college: ze gingen
het levensverhaal van (oudere) vrijwilligers van het
Radboudziekenhuis opschrijven. Voor zowel leerlingen als vrijwilligers was dit een mooi project.
Verder kreeg het COiL een nieuwe coördinator voor
de gespreksgroepsbegeleiders. En kreeg een van de
vrijwilligerscoördinatoren een eervolle vermelding
bij ‘Nijmegen Stad van Compassie’.
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Ontmoeting die je zelf
oppakt…
InContact
Wie nauwelijks tot geen sociale contacten heeft, maar
– met hulp – wel zelf die contacten wil uitbreiden,
kan terecht bij InContact. Een vrijwilliger, de netwerkcoach, geeft op een laagdrempelige manier advies
en hulp. Denk aan begeleiding bij deelname aan
activiteiten of een vereniging.
De meeste deelnemers komen op verwijzing van een
van de Sociale Wijkteams. Maar afgelopen jaar was
er ook één verwijzing vanuit de verpleging van het
CWZ; zij hadden via via goede verhalen gehoord
over InContact. Soms gaat het om mensen met een
vrij zware problematiek, die eigenlijk meer past bij
hulpverleners dan vrijwilligers. Een goede screening
van de aanmelding voor de koppeling gebeurt, is
daarom onontbeerlijk. Soms is het ook zo dat de
omgeving van iemand een sociaal netwerk wenselijk
vindt en niet zozeer die persoon zelf. Maar als vrijwilligers ook maar een opening zíen, dan proberen
ze te starten. In eerste instantie door aan het vertrouwen van de deelnemer te werken. Loopt een
koppeling goed, dan sluit de verwijzer het dossier,
maar blijft hiervoor wel verantwoordelijk.
Voor alle koppelingen geldt dat er een goed contact
is tussen de coördinator, de verwijzer, de deelnemer
en de vrijwilliger. Contacten en overlegmomenten
tussen verwijzer, coördinator en vrijwilligers zijn kort.
De coördinator heeft vaker en uitgebreider contact
alleen met de vrijwilliger, die daardoor vaker te
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horen krijgt wat er gebeurt met de signalen die hij of
zij doorgeeft. Dat werkt motiverend. In 2018 was er
elke zes weken intervisie, wat de vrijwilligers leerzaam
en motiverend vonden. Ze voelden zich gewaardeerd.
Helaas kreeg de groep afgelopen jaar te maken met
een plotseling overlijden van een van hen. Dat was
heftig, zeker omdat het een hechte groep is.
Een andere vrijwilliger vond een betaalde baan en
is daarom gestopt. Voor 2019 staat het aantrekken
van nieuwe vrijwilligers op de planning.
In cijfers:
Budgetafspraak: 10 aanmeldingen per jaar
Begeleidingen 2018: 10
Aanmeldingen: 18 (waarvan 10 deelnemers
gemotiveerd)
Afsluitingen: 8 (en 2 nog doorlopende in 2019)
Aantal vrijwilligers op 1 januari 2018: 7
Aantal vrijwilligers op 31 december 2018: 5
Nieuwe vrijwilligers: 0

Lingewaard en Overbetuwe/Berg en Dal en Heumen.
In 2018 bleek Buurtbemiddeling goed vindbaar,
want buren melden zich in toenemende mate rechtstreeks. Het aandeel complexe(re) meldingen met
hulpverleners, vanuit cultuurverschillen (statushouders) stijgt ook. Instanties zoals woningcorporaties voelen deze druk ook en schakelen graag
Buurtbemiddeling in.
In cijfers:
Aantal aanmeldingen: 595
Geslaagd percentage: 68 %
Aantal vrijwilligers: 101
Aantal projecten Buurtbemiddeling: 4

Begeleide Omgang

Buurtbemiddeling

Conflicten en kwesties tussen gescheiden ouders
zijn steeds hardnekkiger. Dat nam de afgelopen jaren
toe en die tendens zet zich onverminderd voort. Het
is noodzakelijk dat de Omgangsbemiddeling tegelijk,
of eerder, start dan Begeleide Omgang en parallel
blijft lopen hieraan. Er was veel casuïstiek waarin
beide ouders nog niet met elkaar aan tafel konden.
In die situaties is doorverwezen naar het Omgangshuis in Arnhem. Eén keer is na een traject bij het
Omgangshuis bij Sterker Begeleide Omgang opgestart.

Buurtbemiddeling helpt buren die in een conflict
zitten en er zelf niet uit komen om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan onder
leiding van neutrale, vrijwillige en deskundige
bemiddelaars. Sterker heeft vier projecten in
Nijmegen/ Beuningen, Druten, West Maas en Waal/

Het lijkt overbodig om te zeggen dat wachtlijsten
voor Omgangsbemiddeling de situatie binnen complexe scheidingen mogelijk nog problematischer
maken, omdat problemen vaak met de tijd alleen
maar groter worden. Het criterium voor het starten

Of als omgang met elkaar
om begeleiding vraagt...
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In cijfers:

“ Conflicten en kwesties tussen
gescheiden ouders zijn steeds
hardnekkiger.”

Budgetafspraak: 10 aanmeldingen per jaar
Begeleidingen 2018: 10
Aanmeldingen: 12
Succesvolle afsluitingen: 9
Vrijwilligers: 8
Nieuwe vrijwilligers: 1
Gestopte vrijwilligers: 1

van Begeleide Omgang (BeO) is onveranderd: zolang er geen Omgangsbemiddeling gestart is, kan de BeO niet starten. Het doel van de BeO is dat ouders in zes
maanden toewerken naar Onbegeleide Omgang, door hard te werken aan hun
onderlinge communicatie. Daarnaast mag er geen rechtszaak meer lopen of
aanhangig zijn tussen ouders.
Voor ouders in (de regio) Nijmegen ontbreekt een tussenstap zoals het Omgangshuis. Zo’n tussenstap kan helpen om verdere escalatie te voorkomen. De gemeente
Nijmegen heeft een proeftijd gesteld aan Sterker sociaal werk om een Omgangshuis op te richten per 1 mei 2019. Eind 2020 volgt dan een evaluatie en mogelijk
verdere stappen in de ontwikkeling. In de evaluatie wordt meegenomen hoeveel
gezinnen een volgende stap naar hulpverlening maken (zoals naar Begeleide
Omgang) na hun traject in het Omgangshuis.
Voor alle koppelingen binnen BeO geldt dat er nauw contact is tussen de coördinator, de ouders, de verwijzer (Omgangsbemiddelaar) en de vrijwilliger. Vrijwilligers
krijgen eens per zes weken een intervisie volgens de ‘Reflecting-team methode’.
Ze geven aan dit leerzaam en motiverend te vinden. Ook ervaren ze het als
waardering voor hun werk. Vrijwilligers hebben verder een bijeenkomst gehad
over de meldcode en ontvingen informatie over huiselijk geweld van een professional van Sterker sociaal werk. Ook dit vonden ze zeer nuttig en leerzaam.
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Raad van
Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van Sterker bestond in
2018 uit de volgende leden:
• Voorzitter: M.P.T.A. van Attekum
• Vice-voorzitter: J. Klomp
• 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: Y.K.A. van den Hengel – per juni 2018
De remuneratiecommissie bestaat uit mevrouw Van
Attekum en de heer Klomp; de auditcommissie
bestaat uit de heer Van der Burgt en de heer Klomp.
Eind 2018 hebben mevrouw Van Attekum en de heer
Naus afscheid genomen van de RvT. De RvT heeft
geen nieuwe leden aangetrokken en de RvT bestaat
daarmee per 2019 uit 5 leden en een aspirant-lid.

begroting en jaarrekening zijn besproken, net als
verschillende in- en externe ontwikkelingen in het
werk van Sterker. In het eerste kwartaal is er een
nieuwe accountant aangesteld.
Alle leden legden een of meerdere werkbezoeken af
binnen de organisatie. Bijvoorbeeld bij de teams in
Beuningen en Nijmegen-Noord en bij het schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast is er overlegd met
de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.
Ook was er een overleg over (netwerk)samenwerking
en governance in het sociaal domein met de collegaRvT-leden van Bindkracht10.
Sterker sociaal werk onderschrijft de governancecode
Sociaal Werk en heeft in 2018 hiertoe de benodigde
reglementen en een profielschets voor RvT-leden
vastgesteld. De RvT-leden van Sterker zijn lid van de
NVTZ.

In 2018 waren er zes vergaderingen. Daarbij kwamen
de organisatieontwikkelingen (het organisatie brede
verbeterprogramma, de nieuwe organisatiestructuur
en de reorganisatie) vaak aan bod. Ook de financiën,
32
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Sterker in cijfers

Mantelzorg Nijmegen
Mantelzorgers algemeen:
Activiteiten/voorlichting algemeen

Bereik

1 februari: Theatervoorstelling Overeind van BINT

20

7 maart: Opening Mantelzorgcafé in het Wijkcentrum Dukenburg

25

13 maart: start cursus Mindfulness voor Mantelzorgers

8

18 maart: Informatiemarkt Oost Ontmoet Oost (Nijmegen-Oost)
21 maart: Verzorging Mantelzorgspreekuur bij het Mantelzorgcafé
4 april (invulling) Mantelzorgcafé: Breng jezelf in beeld. Creatieve workshop
1 april: Voorlichting over het mantelzorgcompliment gegeven aan de groep van Soepie Doen in de Biezantijn

20

24 april: Mantelzorg-Platformbijeenkomst Huis van Compassie
26 mei: “Lang zal u wonen” beurs in de Honig
16 mei Mantelzorgcafé regelingen en voorzieningen gemeente Nijmegen
29 mei: Indigo voorlichting voor partners/familie borderliners

30
8

15 juni: Themadag Ontspoorde Mantelzorg: verzorging workshop over meldcode

25

29 juni: voorlichting Parkinsoncafé,

50

Gespreksgroep voor mantelzorgers: 3 bijeenkomsten,

9

Theatervoorstelling Ik wil je niet kwijt van Nocturne:

60

6 november: Mantelzorgdag i.s.m. N.E.C.

70

Dag van de Mantelzorg,
Platformbijeenkomst voor mantelzorgers, 10 deelnemers

135
10

Creatieve workshop in Hobbycentrum OOst
Voorlichting Villandry (waalboog en DDD)
Informatie bij mantelzorg familiedag OBG
Wandelen met mantelzorgers: 13 wandelingen

34
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Jonge mantelzorgers

Professionals
Activiteit
5 februari: gastles gegeven opleiding Verzorgende aan het ROCW
19 & 20 maart: gastlessen opleiding MWD aan de HAN

Bereik
43
6 klassen

Activiteiten

8

Leskoffer Mantelzorg

16 april: gastles gegeven opleiding Verzorgende aan het ROC

43

23 x spreekuur Jimmy's

17 mei: Workshop Werkersbijeenkomst Dukenburg,

45

33 x spreekuur ROC

17 mei: voorlichting Stip Centrum

Bereik

3x “Get together” jonge mantelzorgers

8

4 september: voorlichting aan SWT-teamleider Noord
24 september: presentatie SWT Zuid,

7

11 oktober: Theatervoorstelling WHAT IF bij het ROC

10

7 november: Theatervoorstelling WHAT IF bij de HAN

100

Casussen
Beschrijving

Bijdrage aan herschrijven Handreiking Ontspoorde Mantelzorg

Aantal

Totaal geregistreerd*

Migranten
Activiteit
13 maart: workshop voor Migrantenvrouwen in Meyhorst

Bereik
8

159

Eenmalig (Spreekuur, huisbezoek)

90

Meermalig (Spreekuur, huisbezoek)

69

Vragen van professionals**

44

* Telefonische contacten worden niet geregistreerd
** Registratie vanaf aug 2018

17 maart: Informatiemarkt Stichting Zahet
6 april: Voorlichting aan Turkse vrouwengroep Dostlar in 't Hert
25 september: voorlichting aan zorgcafé voor Nieuwkomers
14 december: voorlichting aan Turkse vereniging,

JAARVERSLAG STERKER SOCIAAL WERK 2018

20
3
30
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Ouderenwerk
Maaltijddienst Hofmans 2018
Maand

Thuis

Meiberg

Toermalijn

Dageraad

Schalmei

Totaal

Januari

3.847

223

55

217

4.342

Februari

3.494

333

40

154

4.021

Maart

3.966

318

49

174

4.507

April

3.828

278

43

187

4.336

Mei

3.944

297

48

141

4.430

Juni

3.742

322

47

456

4.567

Juli

3.785

239

27

78

4.129*

Augustus

3.837

329

43

127

4.336

September

3.479

240

35

108

3.862

Oktober

3.679

297

47

134

70

4.227

November

3.526

329

31

165

51

4.102

December

3.382

344

80

163

60

46.859

* Deze maand minder maaltijden komt door 4-daagse en 2 weken sluiting rest.
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Welzijnsbezoeken 75-jarigen

1.082

mensen aangeschreven

190

bezoeken, 6 doorverwijzingen naar OA,
4 doorverwijzingen naar MZC, 5 doorverwijzingen woonadviseur,
4 doorverwijzingen Sportservice Nijmegen

Pilot welzijnsbezoeken 85-jarigen

53
15

mensen aangeschreven

bezoeken

Pilot welzijnsbezoeken 90-jarigen
Welzijnsbezoeken 80-jarigen

776

mensen aangeschreven

205

bezoeken, 12 doorverwijzingen OA, 5 doorverwijzingen woonadviseur, 13 doorverwijzingen Sportservice Nijmegen

12
7

mensen aangeschreven

bezoeken

Diensten
Personenalarmering
Klusservice

376
47

mensen aangeschreven

huisbezoeken OA, 32 mensen info Sterker en COiL toegestuurd
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Bemiddelingen

1.530
276

488

61

389

149

166

61

63

Belastinghulp

282

289

Boodschappen

29

32

Wandelen

21

23

Hazenhulp

1

4

Overig

15

15

Onbekend

15

80

Vervoer

Bezoeken partnerverlies

Klanten

Thuisadministratie
Bezoek

37

Deel de dag
2018

Lijst bezetting dagen

Werkelijke bezetting in dagen

1e kwartaal

3.785

2.695

2e kwartaal

4.606

3.788

3e kwartaal

5.360

4.445

4e kwartaal

4.557

3.570

18.308

14.498

Totaal

Locaties
Deel-de-Dag Griffioen:
in woon-zorg complex de Griffioen. Is gestart op 26 februari. Samenwerking met
ZZG om bewoners uit het woon-zorg complex ook dagbesteding te bieden samen
met mensen uit de wijk. De verdeling is 50% bewoners uit het woonzorg complex
en 50% bewoners uit de wijk.
Deel-de-Dag Villandry:
in Villa Villandry van de Waalboog. Is gestart op 3 april. Samenwerking met
Waalboog om het gat tussen dagbesteding en dagbehandeling te kunnen bedienen voor mensen met lichte dementie. Deelnemers die te zwaar geworden zijn
voor de reguliere groepen maar nog wel in een groep kunnen blijven functioneren
met meer ondersteuning en begeleiding. Wij kunnen een aantal professionals
consulteren van de dagbehandeling van de Waalboog. De overgang naar de
dagbehandeling wordt op deze manier makkelijker.

38

Deel-de-Dag Bottendaal:
heeft een afwijkende openingstijd op de donderdag van 14.00 tot 20.00 uur.
De deelnemers krijgen dan een warme maaltijd die door een vrijwillige kok
wordt bereid.
Deel-de-Dag Neerbosch-Oost
heeft de openingstijd op de woensdag veranderd (vanaf oktober) van 14.00
tot 20.00 uur. De deelnemers eten dan mee met het buurtrestaurantje op de
woensdagavond in wijkcentrum Neerbosch-Oost.
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Kenmerken activiteitenaanbod
Afgesproken bandbreedte groepsgrootte: 10 tot 16 deelnemers
Capaciteit in 2018:
- 4 groepen van 10 deelnemers per dag
- 1 groep van 15 deelnemers per dag
- 1 groep van 20 deelnemers per dag

Aantal aanmeldingen 2018

jan-juni

juli-dec

Wachtlijst
Er is in 2018 een wachtlijst. Dit betreft de zogenaamde 'wenswachtenden'. Dat
zijn deelnemers die bijvoorbeeld graag meer dagen of graag op een specifieke
locatie zouden deelnemen.

totaal

Verwijzer

35

37

72

Zelfstandig/familie/mantelzorger

12

8

20

Totaal 2018

47

45

92

Aantal deelnemers
uitgestroomd 2018

jan-juni

Verpleeghuis/verzorgingshuis

juli-dec

totaal

16

17

33

Doorverwezen

9

5

14

Overleden

8

5

13

Gestopt

5

16

21

4

4

9

13

22

47

60

107

Verhuisd
Onbekend en overig
Totaal 2018

Daarnaast is er zijn nieuwe deelnemers op de wachtlijst Deze mensen kunnen niet
bij ons terecht omdat wij vol zitten op de gewenste dagen of locaties. We verwijzen
hen door naar onze collega-aanbieders en ander aanbod (zoals Goedendag).
Ze blijven op de wachtlijst staan, indien gewenst.
1e half jaar 2018: wachtlijst 9 nieuwe aanmeldingen (peildatum eind juni 2018)
2e half jaar 2018: wachtlijst 6 nieuwe aanmeldingen (peildatum eind december 2018)
Gemiddelde leeftijd:
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers 1e helft 2018:

80,7

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers 2e helft 2018:

81,6

Over heel 2018 is de gemiddelde leeftijd:

81,1
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Cijfers per gemeente
Totaal aantal aanmeldingen 2018
Gemeente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totaal

Berg en Dal

8

9

11

10

5

5

1

8

8

9

5

5

84

Beuningen

15

13

19

15

11

13

8

12

8

12

-

4

130

Druten

4

6

12

4

7

5

5

2

6

14

7

1

73

Heumen

7

10

7

8

1

7

5

6

11

5

9

2

78

Nijmegen

86

97

77

70

68

63

62

53

82

78

78

50

864

5

2

8

2

1

8

6

9

4

7

1

4

57

125

137

134

109

93

101

87

90

119

125

100

66

1.286

9

10

11

West Maas en Waal
Totaal

Totaal aantal afsluitingen 2018
Gemeente

1

2

3

4

5

6

7

8

12

Totaal

Berg en Dal

25

9

3

8

2

6

8

1

7

9

3

9

90

Beuningen

12

10

20

13

22

17

14

8

31

10

5

18

180

3

3

10

4

2

3

9

3

6

8

7

4

62

Druten
Heumen

8

11

18

4

3

8

5

-

10

7

4

3

81

Nijmegen

95

46

81

71

100

75

71

43

58

60

56

73

829

3

5

8

4

6

7

5

4

7

4

14

1

68

146

84

140

104

135

116

112

59

119

98

89

108

1.310

West Maas en Waal
Totaal
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Aanmeldingen per maand Schoolmaatschappelijk werk
Gemeente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totaal

Berg en Dal

3

3

1

6

2

3

0

0

5

5

1

2

31

Beuningen

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Druten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Heumen

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Nijmegen

20

15

17

16

11

8

2

8

20

23

26

18

184

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

23

18

19

22

13

14

2

8

25

28

28

20

220

West Maas en Waal
Totaal

Top 5 problematieken per gemeente 2018
Nummer

Berg & Dal

Beuningen

Druten

Heumen

Nijmegen

West Maas en Waal

1

Psychosociale
problematiek

Financiën schulden

Echtscheiding

Psychosociale
problematiek

Psychosociale
problematiek

Financiën schulden

2

Echtscheiding

Financiën inkomen

Financiën inkomen

Echtscheiding

Opvoeding

Financiën inkomen

3

School, opleiding

Psychosociale
problematiek

Financiën schulden

Opvoeding

Huisvesting

Psychosociale
problematiek

4

Familierelatie

Huisvesting

Omgangsregeling

Huisvesting

Financiën inkomen

Huisvesting

5

Huisvesting

Familierelatie

Huisvesting

Eenzaamheid

Echtscheiding

Partnerrelatie

Gemiddelde wachttijd
in weken 2018

Gemiddelde doorlooptijd in weken 2017

Gemeente

Gemeente

Berg en Dal

Gemiddelde
1

Berg en Dal

Gemiddelde
37

Beuningen

Druten

2,8
2,2

Heumen

4,6

Heumen

29,5

Nijmegen

1,9

Nijmegen

30,5

West Maas en Waal

37,7

Beuningen

West Maas en Waal

12,9
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Druten

37,4
16,9

41

Rapportage VraagWijzer
Totaal aantal aanmeldingen
Kwartaal 1
Plaats

1

2

Kwartaal 2
3

4

5

Kwartaal 3
6

7

8

Kwartaal 4
9

10

11

Totaal
12

Alphen

11

4

5

8

6

5

5

10

6

6

6

8

80

Altforst

-

-

1

5

5

-

3

-

2

2

3

4

25

8

3

4

4

9

3

4

8

3

7

3

2

58

Beneden-Leeuwen

Appeltern

80

46

45

80

67

27

41

56

40

49

37

23

591

Boven-Leeuwen

28

12

13

17

21

14

14

12

10

12

13

10

176

Dreumel

27

11

13

23

28

24

23

24

13

26

6

14

232

Maasbommel

15

3

6

8

8

5

4

5

-

4

5

10

73

Wamel

22

10

9

20

8

5

8

11

9

11

10

4

127

Onbekend

14

8

3

10

7

2

2

3

4

4

3

7

67

205

97

99

175

159

85

104

129

87

121

86

82

1.429

Totaal

Totaal aantal afsluitingen
Kwartaal 1
Plaats

1

2

Kwartaal 2
3

4

5

Kwartaal 3
6

7

8

Kwartaal 4
9

10

11

Totaal
12

Alphen

3

4

6

4

5

4

9

5

8

3

4

4

59

Altforst

1

-

-

1

2

2

4

1

4

-

2

2

19

Appeltern

6

5

2

4

4

5

4

7

7

3

5

5

57

47

34

46

52

52

43

38

68

43

38

42

38

541

Boven-Leeuwen

17

11

11

8

4

14

15

22

10

7

16

10

145

Dreumel

21

5

15

16

15

23

28

26

20

14

22

12

217

Maasbommel

8

5

3

3

5

4

7

8

3

2

2

2

52

Wamel

8

14

9

11

11

9

6

13

10

1

9

12

113

Beneden-Leeuwen

Onbekend
Totaal

42

4

6

8

3

7

6

5

2

2

5

1

6

55

115

84

100

102

105

110

116

152

107

73

103

91

1.258
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Gemiddelde wachttijden in weken
Kwartaal 1
Plaats

1

2

Kwartaal 2
3

4

5

Kwartaal 3

Kwartaal 4

6

7

8

Alphen

-

1,9

-

5,5

-

3,4

5,1

0,8

9
-

10
-

11
4,5

12
4,9

Appeltern

-

4

-

0,6

0,3

4

3,9

10,4

3,3

-

4,8

8,1

Beneden-Leeuwen

4,3

1,3

1,2

0,9

1,8

4

4

7,8

1,4

4,3

3,8

4,7

Boven-Leeuwen

0,8

-

1,8

-

-

7,1

5,9

1,7

2,7

5,5

6,1

19,9

Dreumel

0,1

1,9

0,6

1,1

1,2

4,3

4,1

1,5

4,5

0,8

4,3

7,6

Maasbommel

0,7

-

-

-

-

1,9

4,3

1,3

4,3

-

-

5,6

Wamel

4,8

4,3

2

0,4

1,4

-

6

6,4

4,9

-

4,5

22

Onbekend

0,9

-

1,8

-

7

4,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,7

-

-

3,1

-

-

-

6,6

2,4

1,8

1,3

1,2

1,7

3,9

4,5

4,7

2,9

3,2

4,3

8,7

5

6

7

Altforst
Totaal

Gemiddelde doorlooptijd in weken
Kwartaal 1

Kwartaal 2

1

2

Alphen

28,4

10,1

4,8

-

7,8

5,4

Altforst

-

-

-

-

-

Appeltern

8,6

9,7

2,4

0,1

Beneden-Leeuwen

7,9

4,5

9,1

4,1

Boven-Leeuwen

6,3

-

2,5

7

-

7,9

Maasbommel

5,3

15,4

-

Wamel

9,4

6,3

13,5

10,2

-

5,1

-

8,1

5,7

7,2

4,5

Dreumel

Onbekend
Totaal
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3

4

Kwartaal 3

Plaats

Kwartaal 4

8

9

10

11

12

2

2,9

4,4

14

-

4

7,7

-

1,7

5,4

-

-

0,9

3,7

2,7

11,4

3

6,4

-

4,7

1,8

3,9

5,6

4,2

3,9

3,9

6,2

8,6

2,3

1,7

-

35,1

4,8

6,4

16,1

3,4

2,3

5,5

12,2

5,8

7,1

5,9

4

3,2

5,5

9

4,7

-

-

-

1,9

1,7

3

-

-

0,9

3,2

-

5,5

2,6

4,6

4

-

23,3

3,8

3,6

1,3

42,7

-

-

7,6

-

-

4,6

8,8

5,6

4,3

4,9

6,2

9,9

2,9
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