20
19
Jaarverslag

Inhoudsopgave
4
Voorwoord
Arie de Vries

12

22

Sterker in jeugd:
Jeugdprofessionals met al
hun kennis
gebundeld op
één plek

Sterker in
Mantelzorg:
Week van de
Jonge Mantelzorger en serie
gastlessen HAN

5

14

24

Vrijwilligers en

Sterker in het
Sociaal Wijkteam:
Stelsel op de schop
en blijvend oog
voor cliënten

Sterker in
Groepswerk:
Veel vraag en
film als drempelverlager

17

26

Sterker in Vraagwijzer West Maas
en Waal:
Meer duidelijkheid
en verbindingen
gecreëerd

Sterker in ondersteuning van
jongeren die
vastlopen:
Huisvesting vormt
groeiende uitdaging

professionals zijn
sámen Sterker

8
Welke vrijwilligersprojecten en vrijwilligersdiensten
biedt Sterker?

10
Sterker in de
regio:
Meerwaarde
voor inwoners
staat voorop

JAARVERSLAG STERKER SOCIAAL WERK 2019		

18
Sterker in
ouderenzorg:
Turkse ontmoetingen en een
overzichtelijke
online ‘menukaart’

29
Cijfers 2019
Langer Thuis
Deel de Dag
Vraagwijzer
Per gemeente
Sociaal Wijkteam

3

Voorwoord
Als Sterker sociaal werk zetten we ons elke dag in om mensen vooruit te helpen.
Of je nu jong of oud bent: wij zijn er voor iedereen die het zelf even niet redt.
De honderden professionals en vrijwilligers van Sterker hebben hier in 2019
op de meest uiteenlopende wijzen hun schouders onder gezet.

" Elke dag

opnieuw
helpen we"

Elke dag opnieuw helpen we. Ouderen bij het invullen van een zinvolle dag,
ouders bij de opvoeding van hun kinderen, mensen bij het opschonen van
hun financiële huishouding en leerkrachten en leerlingen bij het laten slagen
van een schoolcarrière. Helpen is niet al het werk uit handen nemen, het is
ondersteunen. Elke dag opnieuw, tot iemand het zelf kan. Elke dag opnieuw,
omdat weer andere mensen onze hulp nodig hebben.
In 2019 hebben we zo tienduizenden inwoners – van Millingen tot BenedenLeeuwen, van Heumen tot Huissen – met onze dienstverlening kunnen helpen.
Ik ben al mijn collega’s hiervoor heel erg dankbaar. En ik ben trots. Op alle
medewerkers en vrijwilligers van Sterker, op hoe ze zich inspannen om andere
mensen weer krachtig te laten zijn. Hoe ze voor hen opkomen, zo lang als mogelijk is. De toekenning van het kwaliteitslabel sociaal werk was voor iedereen
een welverdiende kroon op hun werk. Deze externe toetsing onderstreept
nog eens specifiek het vakmanschap van onze harde werkers.
Intussen zijn we alweer een aantal maanden verder – terwijl ik dit schrijf
houdt het coronavirus de wereld in zijn greep. Nu we druk bezig zijn om onze
dienstverlening op peil te houden én een extra stap te zetten waar mogelijk,
gaan we ook door met nadenken over toekomstbestendig sociaal werk.
Complexe problemen in de samenleving vragen om integrale oplossingen.
Die kan het sociaal werk alleen niet leveren, maar het is wel een essentieel
puzzelstuk in het grotere geheel. Laten we ons gezamenlijk heilig vuur daarom
brandend houden, blijvend aanwakkeren en daarmee de drijvende kracht
vormen die de samenleving op een gezonde manier helpt en ondersteunt.
Bij Sterker hebben we samen de kracht om dit te doen. En precies dat lijkt nu
harder nodig dan ooit.
Arie de Vries
Bestuurder Sterker sociaal werk
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Vrijwilligers en
professionals zijn
sámen Sterker
Een belangrijk onderdeel van de missie van Sterker sociaal werk
is ‘Het bijdragen aan een sterke samenleving op basis van medemenselijkheid’. Daarvoor maken zowel honderden professionals
als honderden vrijwilligers zich elke dag hard. Directeur Anja van
Baardewijk spreekt hierover haar warme waardering uit.

over een structureel en stabiel netwerk van 600 vrijwilligers en daar
zijn we trots op. Elders in het jaarverslag komt een aantal van hen
persoonlijk aan het woord over hun
werk en hun passie voor wat ze doen.”

“We zijn een eerstelijnswelzijnszorgorganisatie en door de inzet van
onze vrijwilligers kunnen we op veel
meer niveaus en met nog meer
intensiteit onze diensten aanbieden”,
vertelt ze. “Zonder hen zou veel
werk van Sterker sociaal werk om
praktische en financiële redenen
niet realiseerbaar zijn. Mede daardoor hebben we zo’n divers aanbod
aan projecten en diensten waarvan
heel veel inwoners dankbaar gebruik
maken. Dat varieert van het begeleiden van omgang tussen gescheiden
ouders en hun kind(eren) tot Buurtbemiddeling en van maatjesprojecten
in verschillende vormen tot maaltijdbezorging en thuisadministratie
voor ouderen. Hiermee kunnen we

Coördinatoren als bruggenbouwers

soms professionele hulp voorkomen
of die juist extra ondersteunen.
Vrijwilligers vormen een wezenlijk
onderdeel van het bestaansrecht van
onze organisatie. We beschikken

Een mooi voorbeeld van het structurele en stabiele aspect van de vrijwilligersprojecten en -diensten, was het tienjarig jubileum van Buurtbemiddeling in
Nijmegen in maart 2019, Beuningen, Druten en West Maas en Waal in
september 2019. De burgemeester van Beuningen, mevrouw Daphne Bergman,
sprak hierover lovende woorden waarmee ze haar erkenning en waardering
uitsprak voor het project en haar bevlogen vrijwilligers. Ze deed dit mede
namens andere samenwerkingspartners, waaronder gemeenten, woningbouwcorporaties en politie.
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Vanwege de diversiteit in vrijwilligersprojecten en -diensten, hebben de
vrijwilligers al even verschillende
behoeften. Waar de één praktische
behoefte heeft aan feedback of een
luisterend oor, heeft de ander graag
opleidingsmogelijkheden en weer
een ander wil graag een bijdrage
leveren aan het beleid van Sterker
sociaal werk. De coördinatoren
binnen Sterker vormen als het ware
het cement en de spreekbuis tussen
de vrijwilligers en de organisatie.
Ze dragen zorgvoor werving en
begeleiding, onderhouden contact,
bieden een luisterend oor, spelen
in op de behoeften van vrijwilligers
en brengen bijvoorbeeld signalen
voor verbetering uit de praktijk
verder de organisatie in.
Wat de inspraak van vrijwilligers in
het organisatiebeleid betreft; ook
dat ligt vooral in de handen van de
coördinatoren. In 2019 is er wel een
‘Vrijwilligersmeedenktank’ opgericht, maar in de praktijk blijkt dat
nog lastig werkbaar. Mede door de
grote diversiteit en veelvormigheid
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in de vrijwilligerspopulatie van Sterker. Dat zit ‘m niet
alleen in de aard van de werkzaamheden, maar ook in
de mate van tijdsbesteding. Zo is de ene vrijwilliger bijna
dagelijks bezig met zijn of haar werk, terwijl een andere
het combineert met een reguliere baan. Anja: “Dat maakt
het ingewikkeld om een heldere, rode draad te vinden
binnen zo’n denktank. Vrijwilligers melden nu hun inbreng
aan de coördinatoren. Die komen regelmatig in kleinere
kring en een paar keer per jaar organisatie-breed bij
elkaar in een expertise-overleg. Om te leren van elkaar
en signalen en inzichten met elkaar te delen. We blijven
verder zoeken naar andere manieren om vrijwilligers,
mits ze daar behoefte aan hebben, inspraak te laten
hebben in het beleid. Het zijn immers waardevolle
ervaringsdeskundigen met veel kennis van de praktijk,
onze ‘ogen en oren’ in het veld.”

Cliëntenraad ouderenwerk
Over nog meer waardevolle inspraak uit het veld
gesproken: het ouderenwerk van Sterker sociaal werk
heeft een Cliëntenraad met formele bevoegdheden.
Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen van de
klanten van het ouderenwerk. De raad brengt gevraagd
en ongevraagd advies uit aan de directie over allerlei
zaken, bijvoorbeeld die te maken hebben met de kwaliteit van dienstverlening. Maar ook met belangrijke
beleidskeuzes en organisatorische veranderingen die
gevolgen kunnen hebben voor klanten. Dit is een
belangrijke vorm van inspraak. De Cliëntenraad heeft in
2019 bijvoorbeeld advies gegeven over de uitbesteding
van personenalarmering. In hun eigen jaarverslag is
uitgebreider te lezen over welke punten de raad zich
gebogen heeft het afgelopen jaar (kijk hiervoor op
www.sterker.nl).

Het blijft een kwestie van fingerspitzengefühl wanneer
we als organisatie op het snijvlak van vrijwillige en
professionele inzet opereren. Ergens komt een ‘kantelpunt’ waarbij iets óf nog zaak is voor een vrijwilliger óf
een professional. We willen de vrijwilliger bijvoorbeeld
niet overvragen. Dat blijft een zaak van, vaak per geval,
aftasten. Ook hierbij spelen de coördinatoren een
belangrijke rol.”

OMGANGSHUIS REGIO NIJMEGEN
Het Omgangshuis is als pilot gestart in mei 2019. Er
ontbrak in de regio Nijmegen een mogelijkheid voor
kinderen om hun uitwonende ouder te kunnen zien,
indien ouders (nog) niet bereid zijn samen aan tafel
te gaan om een omgangsregeling op te stellen.
In 2019 is het Omgangshuis 28 zaterdagen open geweest
om bezoekende ouders daar omgang te laten hebben
met hun kind. Uit evaluatiegesprekken met ouders en
verwijzers is gebleken dat het in de meeste gevallen tot
resultaten heeft geleid in soms zeer complexe scheidingssituaties. In diverse situaties is preventief gewerkt,
zodat ouders geen (verdere) stappen tot de Rechtbank
hoefden te nemen.
De brengende ouders (veelal moeders) hebben aangegeven dat zij zich veilig en vertrouwd voelen en soms ook
tot rust kunnen komen. De bezoekende ouders (veelal
vaders) hebben aangegeven dat zij het Omgangshuis als
eerste en enige optie hebben ervaren dat zij hun kind
kunnen zien.
Alle ouders hebben tot nu toe aangegeven dat het kind
het als prettig heeft ervaren in het Omgangshuis en zich
veilig voelt bij de medewerkers.

Sterker-vrijwilliger aan het woord

Elma de
Leeuw (19)
Hoe ben je vrijwilliger geworden bij Sterker?
Ik zag toevallig een vacaturebriefje in de Coöp liggen over
werken bij het Omgangshuis. Sterker kende ik nog helemaal
niet; ik ben eerst gaan zoeken op internet. In eerste
instantie dacht ik dat ik ‘gewoon’ met kinderen zou moeten
spelen. Tijdens het kennismakingsgesprek hoorde ik dat
het om meer ging. Eerst mocht ik
als een soort snuffelstagiaire meelopen, omdat ik nog best jong ben
(de meeste andere vrijwilligers zijn
volwassen vrouwen). Na een paar
weken kreeg ik te horen dat het
heel goed ging en mocht ik zelf aan
het werk als vrijwilliger. Dat vond ik
best een compliment.
Je studeert nog?
Ja, ik studeer pedagogiek. Daar sluit
het werk heel mooi bij aan.

Afstemming en samenwerking
“Intern verdient de samenwerking en afstemming
tussen sociale professionals en vrijwilligersdiensten en
–projecten blijvend aandacht”, legt Anja uit. “Doordat
professionals zoveel mogelijk moeten verwijzen naar
voorliggende voorzieningen, is het belangrijk dat zij weten
van de interne en externe vrijwilligersdiensten én deze
goed benutten. Onderlinge samenwerking en samenhang
tussen de vrijwilligersdiensten en –projecten ondersteunt
en versterkt de positie hiervan binnen de organisatie.
Wederzijdse erkenning, van professional voor vrijwilliger
en vice versa, is ook een belangrijk punt in afstemming
en samenwerking. Verder is het zaak om de grenzen van
vrijwilligers en professionals goed te blijven bewaken.
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De kinderen staan centraal in het Omgangshuis. Maar
de focus ligt tevens op elke ouder. Hoe het met ze gaat
en wat ze nodig zouden hebben om weer verder te
kunnen na 'het leven in het Omgangshuis'.

Wat zijn jouw taken bij het Omgangshuis?
Meestal ben je als vrijwilliger gekoppeld aan één of twee
kinderen en houd je toezicht op hen en de ontmoeting
met hun vader. Soms vermaak ik een van de kinderen,
omdat het voor een vader soms een beetje lastig is om
twee kinderen tegelijk aandacht te geven. Achteraf koppel
ik het bezoek terug en bespreek ik of ik nog bijzondere
dingen heb gezien.

Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk?
Dat ik de kinderen en hun vaders een beetje leer kennen
en blijf zien hoe het met ze verder gaat. Naast het werk
vind ik het team erg leuk; het is onderling gezellig en
iedereen is aardig. En mooi dat Sterker dingen organiseert
voor het team, barbecues bijvoorbeeld; zo blijf je van
elkaar op de hoogte.
Wat levert vrijwilligerswerk jou op?
Veel voldoening. Bijvoorbeeld als ik zie dat kinderen heel
blij zijn om hun vader te zien en vice versa.
Wat is je meest bijzondere ervaring?
Er zijn veel bijzondere verhalen. Laatst was er een vader die
had een half jaar zijn kinderen van anderhalf en 2,5 jaar
oud niet gezien. Hij was erg geëmotioneerd. Eerst herkende de kinderen
hem niet. Maar de oudste kreeg
door dat het om papa ging en die
wilde graag samen spelen. Dat is
mooi om te zien.
Wat vind je nog meer mooi
om mee te maken?
Als ik hoor dat gezinnen uiteindelijk
wel de stap naar hulpverlening
maken. Wij bieden laagdrempelige
‘eerste hulp’. Vaak hebben gezinnen
gewoon meer hulp nodig, maar dat
idee schrikt hen eerst nog af of ze zijn het vertrouwen in
hulpverlening kwijt geraakt.
Ben je door dit werk eerder geneigd om ook
ander vrijwilligerswerk te doen?
Ja, het liefst wel met kinderen. Ik leer er heel veel van.

Hoe lang doe je dit al?
Vanaf dat het Omgangshuis werd opgezet. Mijn eerste
dienst was in juni 2019, dus helemaal aan het begin.
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Sterker-vrijwilliger aan het woord

Welke vrijwilligersprojecten en vrijwilligersdiensten biedt Sterker?

Omgangshuis Regio
Nijmegen
Bij ingewikkelde scheidingen komt
het voor dat een kind één ouder
helemaal niet meer ziet.
Het Omgangshuis biedt een veilige
plek waar deze ouder het kind
ontmoet en/of samen speelt.

AutoMaatje (met ANWB)

Buurtbemiddeling

Goede Dag

Wanneer ouderen zelf geen auto
(meer) rijden en geen gebruik kunnen
maken van het openbaar vervoer,
brengen vrijwilligers van Sterker
hen binnen Nijmegen naar het
gewenste adres.

Goed opgeleide vrijwillige buurt
bemiddelaars proberen buren die in
conflict zijn met elkaar weer in
gesprek te brengen met elkaar. Of:
Goed opgeleide vrijwillige buurt
bemiddelaars helpen ruziënde buren
om het contact te herstellen en
oplossingen te bedenken voor hun
conflict/meningsverschil. Sterker
voert buurtbemiddeling uit in de
gemeenten Berg en Dal, Beuningen,
Druten, Heumen, Lingewaard,
Overbetuwe, Nijmegen en West
Maas en Waal.

Goede Dag is er een gezamenlijk
aanbod van meerdere organisaties.
5 Dagen per week is er iets te doen
voor ouderen (of: senioren) in de wijk:
van koffie drinken en ontmoeting
tot bewegen, creatieve activiteiten,
Soepie Doen, verhalen vertellen en
nog veel meer.

Personenalarmering

JIJ&IK (samen met Bindkracht10)

Thuisadministratie

Bij JIJ&IK krijgt een kind in een kwetsbare situatie (wat is een kwetsbare
situatie?) een jaar lang een maatje,
om samen leuke dingen mee te
ondernemen.

De vrijwilligers van de Thuisadministratie helpen bij het invullen van formulieren en het
ordenen van uw administratie.

Begeleide Omgang (BeO)
Bij een scheiding of uithuisplaatsing
is het belangrijk dat kinderen contact
blijven houden met hun ouders.
Begeleide Omgang helpt ouders met
het maken van afspraken voor de
omgang met de kinderen.

Belastinghulp
Vrijwilligers van de Belastinghulp
vullen eenvoudige belastingaangiftes
in voor mensen van 55 jaar of ouder
die een laag inkomen hebben en in
Nijmegen wonen.

Boodschappenhulp
Wanneer het niet meer lukt om de
dagelijkse boodschappen in huis te
halen, biedt een vrijwilliger uitkomst.
De boodschappenhulp haalt (samen
met u) de boodschappen en brengt
deze bij u thuis.

Buddyzorg
Buddyzorg is een vorm van persoonlijke hulp (?) door een vrijwilliger
(buddy) voor mensen met een
blijvende of levensbedreigende ziekte.
Of: Een vrijwilliger (buddy) biedt
– gedurende een jaar? – hulp aan
mensen met een chronische of
levensbedreigende ziekte.
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Centrum Ontmoeting in
Levensvragen (COiL)
Het Centrum voor Ontmoeting in
Levensvragen biedt de mogelijkheid om
te praten over de betekenis van het
leven en wat van waarde is. Dit heeft
vaak een belangrijke invloed op de
gezondheid en stemming van mensen.

Computerhulp
Vrijwilligers helpen ouderen op weg
als zij vragen hebben over of problemen
hebben met het gebruik van hun
computer, tablet of smartphone. Zoals
het installeren van een app, leren
videobellen of WhatsAppen, zoeken
op internet of een spelletje spelen.

Deel de Dag
De dagbesteding van Sterker werkt
onder de naam Deel de Dag. Deze
term geeft een beter beeld van waar
het om gaat: een gezellige en zin
volle dag delen met elkaar.

Klus Service

(met FocusCura)
Ouderen en mensen met een aandoening kunnen via Sterker gebruik
maken van Personen-alarmering.
Met een druk op de knop komt
iemand bij de klant thuis kijken
wat er aan de hand is.

Gerrit
Wonders
(67)

Bij welk vrijwilligersproject
werk je?
Bij Automaatje; ik vervoer mensen
die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis
of naar de tandarts moeten.
Hoe ben je vrijwilliger
geworden bij Sterker?
Bij toeval. Automaatje is een concept
in samenwerking met de ANWB
waarmee je als vrijwilliger mensen
vervoert. Ik las erover in de ANWB
gids en het leek mij ontzettend leuk.
Al googelend kwam ik toen uiteindelijk bij Sterker terecht.

Welzijnsbezoek

Joris Linssen, Taxi. Binnen de kortste
keren hoor je daar het hele levensverhaal van mensen. Als ik voor
AutoMaatje rijd, heb ik ook hele leuke
gesprekken. Daar geniet ik van. Het
is een bijzondere ervaring om zaken
en verhalen te delen met mensen die
je eigenlijk bijna niet kent.

Vrijwilligers helpen ouderen en
mensen met een functiebeperking
die zelfstandig wonen. Het gaat hierbij om klusjes zoals een schilderij
ophangen of een lamp repareren.

Een welzijnsbezoeker (vrijwilliger)
bezoekt mensen die 75 of 80 jaar
zijn geworden en geeft hen informatie over de mogelijkheden en
voorzieningen die er in Nijmegen
voor hen zijn.

Ben je al lang vrijwilliger?
Ja, onder meer in het onderwijs, voor
stichting De Zonnebloem en ik reis
regelmatig naar Afrika om daar vrijwilligerswerk te doen. Automaatje voor
Sterker ben ik nu ongeveer een jaar.

Maaltijdvoorziening

Wijkrestaurant

Waarom?
Als je later ergens gebruik van wilt
maken, moet je nu ook zelf het voorbeeld geven, vind ik. Door daar waar
je kunt een steentje bij te dragen.

En de mensen, genieten die
ook?
Ja, die ook. Vooral met regelmatige
passagiers ontstaat een band. Laatst
zat ik in de auto met een man van 91
en ik vertelde hem dat ik zo genoten
heb van al onze tripjes. Hij vertelde
mij toen dat hij zich- ondanks dat hij
91 is - bij mij in de auto weer 70 voelt.

Wat is jouw achtergrond?
Ik was – tot mijn vervroegd pensioen
in 2016 – ruim 41 jaar staffunctionaris
in de Maartenskliniek. Daar hield ik me
vooral bezig met patiëntveiligheid en
infectiepreventie.

Ben je ook nog geïnteresseerd
in ander vrijwilligerswerk van
Sterker?
Als mijn andere vrijwilligerswerk zou
wegvallen wel. Dan lijkt bijvoorbeeld
de klussendienst me ook erg leuk.

Wat vind jij leuk aan
AutoMaatje?
Het heeft wat van het programma van

Wat levert het vrijwilligerswerk jou verder nog op?
Voldoening!

(met Hofmans Catering)
Wanneer boodschappen doen en
eten koken niet meer zo makkelijk
gaat, biedt de maaltijdservice van
Sterker een oplossing.
Koelverse maaltijden worden zes
dagen per week aan huis bezorgd,
zodat u iedere dag een maaltijd
heeft.

Mate 4 You
Bij Mate 4 You krijgen jongeren een
jaar lang een maatje als steuntje in
de rug om bijvoorbeeld hun eigen
sociaal netwerk uit te breiden.
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(met Hofmans Catering)
Het wijkrestaurant is een plek waar
mensen met anderen uit de wijk
samen eten. Er zijn verschillende
adressen en de bezoekers bepalen
zelf hoeveel dagen van de week
zij komen.

Woonadvies
Een vrijwillige woonadviseur helpt
ouderen bij slimme aanpassingen
in een woning, zodat ouderen zo
lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen.
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STERKER IN DE REGIO:

Meerwaarde
voor inwoners
staat voorop
Sterker sociaal werk opereert ook actief in de regio. Per gemeente zijn daar andere
opdrachten te vervullen en werkwijze en samenwerkingspartners verschillen daarbij,
afhankelijk van de indeling op het sociaal domein. Gebiedsregisseur Chantal Jarman geeft
een overzicht van de hoogtepunten van afgelopen jaar in de verschillende gemeenten.
Informatie over West Maas en Waal vindt u elders in dit jaarverslag.
Berg en Dal
In Berg en Dal is één loket voor alle hulpverlening
aan inwoners. Het Sociaal Team vormt daarbij het
voorportaal. Sterker functioneert daarachter, zelfstandig, door het leveren van algemeen maatschappelijk werk. In het afgelopen jaar is de samenwerking
tussen Sterker en het Sociaal Team intensiever
geworden, door de aanstelling van contactpersonen.
In beide sociaal teams, zowel Polder als Groesbeek,
is een vaste contactpersoon verbonden aan een
maatschappelijk werker van Sterker. Samen bespreken
ze casussen om te kijken wanneer meer nodig is
dan de voorliggende voorzieningen en wanneer er
behoeft e is aan opschaling naar bovenlokale diensten,
zoals omgangbemiddeling of groepswerk.
In Berg en Dal biedt Sterker ook schoolmaatschappelijk werk op het Montessori college en het Notre
Dame des Anges. Er deden zich een aantal keer
problemen voor onder of tussen groepen meisjes.
Samen met Forte Welzijn heeft Sterker sociaal werk
daarom afgelopen jaar een training ontwikkeld voor
beide scholen: ‘Meidenvenijn’. Dit om typisch pestgedrag onder meisjes en de daaruit voortkomende
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negatieve groepsdynamiek te doorbreken.
De training richt zich vooral op gewenst sociaal
gedrag; hoe ga je met elkaar om? Zowel in de schoolsetting als op sociale media.

Heumen
In Heumen verzorgt Sterker algemeen maatschappelijk
werk. Inwoners kunnen zich daarvoor rechtstreeks
aanmelden. Daarnaast levert Sterker ook medewerkers aan het Kernteam. De inzet van Sterker in het
Kernteam is gericht op het toeleiden naar passende
zorg en het voeren van regie op de inzet en uitvoering
van die zorg binnen complexe casuïstiek in de
gemeente Heumen . Opvallend in Heumen was het
succes van de ‘Spring’, de empowermentgroep voor
vrouwen. Die draaide erg goed in 2019. Deze activiteit helpt vrouwen om (weer) grip te krijgen op zichzelf en op hun leven. Door onder meer aandacht te
geven aan zelfvertrouwen, assertiviteit, positief
denken en bewegen. Deelneemsters kunnen ook
zelf thema’s inbrengen. Spring kwam tot stand in
samenwerking met Indigo.
Ook in 2019 gingen in Heumen verschillende welzijnsorganisaties om tafel voor een werkconferentie, om
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te kijken wat belangrijke zaken zijn
voor inwoners. Daaruit kwam naar
voren dat er rondom jeugd aandacht
gewenst is. Bijvoorbeeld als het gaat
om gebruik van sociale media of
wat jeugd nodig heeft binnen de
gemeente. Daaruit voortvloeiend
wordt er nu gewerkt aan het vormen
van een groep voor ouders en
jongeren. Inwoners van Heumen
kunnen naast het aanbod in hun
eigen dorp, gebruik maken van
bovenlokaal aanbod in Nijmegen.

Beuningen
In Beuningen zijn nu vier vaste
mensen vanuit Sterker Sociaal Werk
verbonden aan het Sociaal Team.
Het Sociaal Team biedt niet langer
Algemeen Maatschappelijk Werk
als aparte werksoort.
De professionals van Sterker kunnen
hun maatschappelijk werk-expertise
nu kwijt in de kortdurende hulpverlening en begeleiding. Daarnaast
hebben zij zich bekwaamd in indicaties stellen en treden ze op als
jeugd- en gezinsprofessional.
Verder biedt Sterker sociale vaardigheidstraining op basisscholen in
de gemeente Beuningen, samen met
een bovenschoolse organisatie.
Het Sociaal Team overlegt samen
met het opbouwwerk en de bovenschoolse organisatie over meer
samenwerking. Mooi om te zien is

R75 jeugd- en jongerenhulpverlening,
gespreksgroepen en bemiddeling
bij een omgangsregeling. Tot slot
bood Sterker Buurtbemiddeling,
maar daarover leest u elders in het
jaarverslag meer.

Druten
In 2019 is Sterker samen met welzijnsorganisatie MeerVoormekaar
om tafel gegaan om samen te
werken aan een vernieuwende
‘foto van Druten’. Met als doel om
de inwoners nog beter te bedienen
op het gebied van scheidingen,

" Opvallend in Heumen was het

succes van de empowermentgroep
voor vrouwen: Spring "
dat inwoners van Beuningen in het
afgelopen jaar goed gebruik maakten
van het aanbod van Sterker, zoals

JAARVERSLAG STERKER SOCIAAL WERK 2019

lening uit voorliggende voorzieningen
of hulp naar aanleiding van een
indicatiestelling door het Sociaal
Team. Gebiedsregisseur Chantal
Jarman legt uit: “Daartussenin is
een soort ‘grijs’ gebied. We zijn
samen met MeerVoormekaar aan
het kijken of we een meer vloeiend
geheel kunnen ontwikkelen, waarbinnen inwoners niet óf óf krijgen,
maar én én. Dus of ze bijvoorbeeld
deels hulp vinden binnen het opbouwwerk en deels via een indicatie.
Initiatieven daarvoor willen we
gezamenlijk ontwikkelen en daarvoor hebben we de basis gelegd in
2019. Ik ben daar trots op, omdat
het een goede en gelijkwaardige
samenwerking is. Initiatieven richten
zich bijvoorbeeld op weerbaarheid
van de jeugd, op (het voorkomen
van) scheidingsproblematiek en op
(het voorkomen van) schulden.”

financiën, ouderen en mantelzorg.
Er bestond tot op heden een soort
tweedeling: preventie en hulpver-
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STERKER IN JEUGD:

Jeugdprofessionals met
al hun kennis gebundeld
op één plek
In lijn met de werkwijze van de Brede Basisteams in Nijmegen en bijbehorende splitsing
tussen jeugd en volwassenen, werken de jeugdprofessionals van Sterker sociaal werk sinds eind
oktober 2019 in Nijmegen vanuit hun eigen,
centrale team. Dat is gestationeerd op de
Panovenlaan. Gebiedsregisseur Sociaal Wijkteam
Jeugd, Natasja Scholten, is verantwoordelijk
voor de aansturing ervan.
Deze nieuwe manier van werken heeft een tweedelig
doel; zowel een kwaliteitsslag maken als de wachtlijsten
oplossen. Natasja legt uit: “Vanaf augustus zijn we gaan
toewerken naar één centraal jeugdteam. In oktober zijn
we daadwerkelijk gestart. De nieuwe aanpak wérkt.
Medewerkers hebben nog steeds hun plek in de wijken;
dat is alleen niet meer hun standplaats. Inwoners merken
niets van deze wijziging. Ik zie dat medewerkers het fijn
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vinden om voor hun gevoel er ‘niet meer alleen voor te
staan’ in de wijk. Ze kunnen nu veel gemakkelijker van
elkaars expertise gebruik maken. Ze zitten nu bijvoorbeeld
ook letterlijk dichterbij onze gedragswetenschapper.
Dat heeft positieve gevolgen. In de wachtlijsten is al een
kleine verbetering zichtbaar. Natuurlijk vraagt het intern
om een heel andere organisatie; andere toegangen,
andere routes. De scheidslijn is immers niet altijd zo
zwartwit. Bijvoorbeeld: een complexe scheiding, kan
dat als jeugdaanvraag? Of een multiproblem gezin waar
sprake is van huiselijk geweld? We bevonden ons eind
2019 nog in een tussenfase, komend jaar zal zich dat
verder moeten uitkristalliseren.”

Sneller en gestroomlijnder samenwerken
Natasja laat het liefst ‘haar’ medewerkers zelf vertellen
hoe het in de dagelijkse praktijk gaat. Suze Jooren en
Machiel Siegers beamen dat je als jeugdprofessionals
in de nieuwe situatie veel sneller kennis en kunde met
elkaar deelt. Wel moeten ze nog een beetje wennen.
Suze: “De focus op de wijk blijft . Ik ben ook nog veel in
de wijk, omdat ik niet zelf het gevoel wil hebben - en
inwoners niet het gevoel wil geven - dat ik vanuit een
‘ivoren toren’ werk. Met de knip die nu is gemaakt, is
er wel duidelijkheid gekomen. Daarbij deed iedereen
hiervoor min of meer zijn eigen ding en komen er nu
processen die onze werkwijzen meer stroomlijnen. Dat
kan de kwaliteit van ons werk nog verder verbeteren.”
Machiel is het met haar eens: “Je zoekt eerder ondersteuning bij elkaar of overlegt wat sneller. Het scheelt
ook tijd, omdat je – als je in je eentje in de wijk aan het
werk bent – wat meer het gevoel hebt het wiel steeds
te moeten uitvinden. Daarnaast helpen trainingen die
we krijgen, zoals ‘Samen werken aan veiligheid’, mee bij
het maken van de kwaliteitsslag.”
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Sterker-vrijwilliger aan het woord

Nina
Hanssen
(20)
Bij welk vrijwilligersproject werk je?
Mate 4 You, sinds september 2019.

" Dan merk ik

dat mensen zich
echt durven
open te stellen
en persoonlijke
verhalen
vertellen; dat
vind ik mooi "

Wat is jouw taakomschrijving daar?
Ik ben iemands maatje, nu is dat iemand van 16 jaar en die begeleid ik wekelijks.
Daarnaast help ik mee met alle groepsactiviteiten, zoals bowlen. De bedoeling
daarvan is dat mensen zich beter op hun gemak leren voelen in een groep.
Wat doe je met je maatje?
Vooral activiteiten ondernemen. Met mijn huidige maatje zit ik nog in de
kennismakingsfase; we schrijven nu samen wat doelen op en op basis daarvan
bedenken we activiteiten. Met mijn vorige maatje ging ik shoppen, naar een
cafeetje of samen koken bijvoorbeeld.
Wat voor hulp bied jij daarmee?
Vooral ondersteuning. Het maatje dat ik nu heb, heeft veel moeite met drukke
omgevingen. Als hij samen met mij gaat, is hij meer op zijn gemak en is de
drempel lager om iets te ondernemen.
Hoe ben je terechtgekomen bij Mate 4 You?
Een van mijn begeleidsters wees me erop. Ik heb zelf ondersteuning in wonen,
omdat ik slechtziend ben. Ik studeer Social Work en daar sluit dit werk goed bij
aan. Bovendien vind ik het leuk om met mensen te werken en dichtbij hen te
staan. Omdat het vaak om leeftijdgenoten gaat, vind je snel aansluiting bij elkaar.
Wat is jouw meest bijzondere ervaring?
Een van de groepsactiviteiten is een maandelijks eetgroepje. Het idee is dat we
met elkaar praten over vriendschap. Dan merk ik dat mensen zich echt durven
openstellen en persoonlijke verhalen vertellen; dat vind ik mooi.
Wat levert het vrijwilligerswerk jou op?
Voldoening! Dat zit ‘m in kleine dingen, zoals het bieden van een luisterend
oor of iemand verder kunnen helpen met iets.
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STERKER IN HET SOCIAAL WIJKTEAM:

Stelsel op de schop
en blijvend oog voor
cliënten
Voor het Sociaal Wijkteam Nijmegen was 2019 een jaar van hard werken en onzekerheid. In reactie
op de oplopende financiële tekorten die ontstonden bij de gemeente na invoering van de Wijkteams,
werd afgelopen jaar besloten dat het hele stelsel op de schop moest. De weg naar de Brede Basisteams
werd ingezet. Sterker had in de oorspronkelijke opzet een prominente plek. Dus wat betekent deze
verandering voor de organisatie?
Tanja Banken was Manager Sociaal Werk is inmiddels
Projectmanager Stelselherziening. Bouke Goedhart volgt
haar op. Samen blikken ze terug op het afgelopen jaar.
Bouke: “De aanhoudende onzekerheid was niet alleen
voor onze medewerkers vervelend, maar natuurlijk ook
voor inwoners. Sinds de reorganisatie in maart is niet
alleen onze organisatie gebiedsgericht ingericht, ook de
aansturing gebeurt nu gebiedsgericht. (Dit om een impuls
te geven aan interne en externe samenwerking in de
wijk.) Tijdens die reorganisatie ging al het normale werk
‘gewoon’ door. Ook liepen de wachttijden weer op vanaf
begin 2019. Er was fors minder subsidie beschikbaar,

OMGANGSHUIS EEN SUCCES
Een van de nieuwe stedelijke ontwikkelingen in Nijmegen
is het Omgangshuis. Hier kunnen kinderen van (problematisch) gescheiden ouders – op een veilige en kindgerichte plek - contact hebben met beide ouders. Dit is
een groot succes. Door vroeg voor het Omgangshuis te
kiezen, is het mogelijk om langdurige problemen te
voorkomen, ook vóórdat ouders naar een advocaat,
mediator of rechter gaan. Een team van getrainde vrijwilligers begeleidt ouders en kind(eren) in het bijzijn
van een professionele begeleider.
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waardoor contracten niet verlengd konden worden en
de formatie terugliep. Ik wil benadrukken dat er ondanks
alles door iedereen keihard gewerkt is om - met beperkte
middelen en onder grote druk -inwoners zo goed mogelijk te helpen.”
Tanja vult aan: “Dat we een cliënttevredenheidscijfer
van 7.8 wisten te behalen in 2019 geeft aan dat we het
onder die omstandigheden heel goed gedaan hebben.
De gemeente kiest voor een nieuwe inhoudelijke richting,
namelijk die van de Brede Basisteams. Door de splitsing
tussen Jeugd en Volwassenen die hieruit volgde, zijn
alle jeugdwerkers uit de Sociaal Wijkteams gehaald. Zij
werken sindsdien samen vanaf een centraal punt. De
achterliggende gedachte is dat ze op deze manier meer
van elkaars expertise kunnen profiteren. (Meer hierover
leest u elders in het jaarverslag). Voor de bestaande
teams betekende dit dat ze – naast hun toch al drukke
werkzaamheden – een manier moesten vinden om hier
praktisch mee om te gaan.” Daarnaast namen medewerkers van Sterker deel aan twee pilots met Brede
Basisteams in Nijmegen Zuid en Lindenholt, aangestuurd
door de gemeente. Tanja: “Het uiteindelijke doel van de
basisteams is duidelijk en daar staan we achter: teams
van zorgprofessionals die Wmo-vragen van inwoners
zoveel mogelijk zelf oppakken, zonder de inzet van
maatwerkvoorziening. Maar over de weg daarnaartoe
verschillen de meningen des te meer.”
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Bouke: “Het voorstel van het College
om de jeugdzorg openbaar te gaan
aanbesteden, heeft ons vanzelfsprekend veel bezig gehouden.
Een aantal van onze medewerkers
besloot om hierover in te spreken
bij de gemeenteraad. Ze wilden heel
graag de raad ervan doordringen
hoe de situatie op de werkvloer is
en welke mening daar leeft. Dat
hebben ze uit eigen beweging, op
een integere manier en erg goed
gedaan. Het geeft aan hoezeer onze
mensen hun zorghart op de goede
plek hebben.”

HART ONDER DE RIEM DOOR DE WETHOUDER
In de regionale pers verscheen in 2019 een artikel met de strekking dat het
Sociaal Wijkteam in Nijmegen een fiasco zou zijn. Dat was een klap in het
gezicht van alle medewerkers die juist zo hard gewerkt hebben om inwoners
te helpen. In reactie op dit artikel stelde wethouder Onderwijs, Zorg en Welzijn
Grete Visser een statement op waaruit juist waardering en steun sprak.
Daarin zei ze onder meer: ‘Vandaag staat er een groot artikel in de Gelderlander over de Sociale Wijkteams. Dit is het verhaal van de journalist, maar
dit is niet mijn verhaal of het verhaal van het college. Ik distantieer me echt
absoluut van de uitspraak dat de wijkteams een fiasco zijn! Dit is niet mijn
conclusie. Ik heb juist grote waardering voor jullie, die elke dag onder hoge
werkdruk voor de mensen in de stad hard aan het werk zijn, met grote
betrokkenheid.”

Verder in 2019
Ondanks het verschuivende beleid,
is er binnen Sterker stevig doorgewerkt. Aan het bedenken van andere
oplossingen voor bestaande zorgvragen bijvoorbeeld. Dat gebeurde
samen met partners op stadsdeelniveau, in de kwartaalgesprekken.
Tanja: “In het kader van ‘werken
binnen budget’, op basis van budgetplafonds, ontstond meer kostenbewustzijn. Zo heeft deze werkwijze
mede bijgedragen aan een flinke
besparing van ruim een miljoen euro.
Hoewel kostenbewustzijn en
besparing belangrijk zijn, staat het
welzijn van inwoners voorop.
Initiatieven de we daarvoor ontwikkelden, komen terug in een
ander, nieuw fenomeen van 2019:
de stadsdeelagenda’s. Het Sociaal
Wijkteam maakte deze samen met
Bindkracht10. De agenda’s zijn
gebaseerd op analyses van verschillende wijkdelen en de wensen en
behoeft en van bewoners.”
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Gerrit
Frederiks

Sterker-vrijwilliger aan het woord

Meer duidelijkheid en
verbindingen gecreëerd

Jij bent een buddy, wat houdt dat in?
Mijn taak is iemand bijstaan tijdens een lastige fase in zijn
of haar leven. Wat je precies doet, hangt ook af van de
behoeft e van de cliënt. In overleg met hem of haar
bepalen we dat samen. Helpen vind ik een naar woord, ik
gebruik liever het woord bijstaan of meelopen met iemand.
Hoe ben je bij Sterker vrijwilliger geworden?
Mijn vrouw zag een advertentie voor buddy’s. Ik ben al
een paar jaar met vervroegd pensioen en doe al een
aantal dingen in de wijk. Dit leek haar iets voor mij. Ik gaf
haar gelijk, kwam in (een heel leuk) gesprek met Sterker
en zo kwam het. Ik kreeg een korte opleiding en dat is
ook wel nodig, vind ik. Je moet er niet zomaar in stappen.
Ik doe het nu twee jaar.
Wat is je achtergrond?
Ik werkte ruim dertig jaar op de afdeling milieu van de
gemeente, als deskundige op het gebied van geluid. Vaak
nogal technisch en juridisch, maar ik was ook bezig met
communicatie en veel in overleg. Dit is heel wat anders;
er komt veel meer emotie bij kijken. Daar heb je gewoon
mee te dealen. Ik vind dat zowel moeilijk als mooi.
Waarom heb je voor vrijwilligerswerk gekozen?
Ik heb wel iets te bieden voor mijn gevoel. (lachend) Dat
klinkt heel arrogant, zo bedoel ik het niet. De meeste
buddy’s hebben wel wat levenservaring opgedaan. Zelf heb
ik ook wat moeilijke momenten gehad in mijn leven. Daar
heb ik veel van geleerd, bijvoorbeeld waar mijn grenzen
liggen en wat ik van anderen aan hulp wil accepteren.
Hoe ziet jouw buddyschap er uit?
Ik heb sinds acht maanden één vaste cliënt. Daarmee heb
ik een zeldzaam goed contact. We zien elkaar ongeveer
één keer per week, soms vaker en soms een week niet.
Ik probeer altijd in een gesprekje te achterhalen wat de
behoeft e van die dag is. Vaak gaat het om motiveren en
vertrouwen geven. Ik kan subtiel bijvoorbeeld uitstelgedrag
aan de kaak stellen, of ik doe dat op een grappige manier.
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STERKER WEST MAAS EN WAAL:

Voor VraagWijzer West Maas en Waal werd in 2019 een doorstart gemaakt met het ontwikkelplan.
Het plan, dat eind 2018 werd opgeleverd, was in een vacuüm geraakt. Daarnaast is de samenwerking
tussen Sterker/VraagWijzer en de gemeente verder verbeterd; er is veel contact, lijnen zijn korter
en medewerkers voelen over en weer oprecht een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Merk je ook dat jouw cliënt wat aan dit vrijwilligerswerk heeft?
Ja. In het begin zei hij wel eens tegen me: ‘Ik zou het best
goed vinden dat je me een schop onder mijn kont geeft
als je denkt dat het nodig is.’ (lachend) Dat heb ik ook
wel eens gedaan. Hij geeft ook aan dat het hem helpt.
Dat is fijn en motiverend om te horen. Je moet geen hoge
verwachtingen koesteren, want het gaat met kleine
stapjes vooruit. Ik hoef ook echt niet iedere dag een
‘dankjewel’, daar gaat het niet om. Het gaat om de
momenten waarop je denkt: yes, fantastisch!

Voor gebiedsregisseur Monique Reimert was er het
afgelopen jaar veel werk aan de winkel. Ze trad in het
voorjaar van 2019 aan en is trots op de verbeteringen
die met hulp van haar medewerkers in het afgelopen
jaar zijn doorgevoerd. Wat is er zoal verbeterd? “Het
ontwikkelplan is geactualiseerd, en net na de zomer,
voorgelegd aan College van B&W en de gemeenteraad.
Daarop is over het algemeen positief gereageerd. Ik wilde
meer duidelijkheid over de bezetting binnen Vraagwijzer
en ik wilde verbetering van werkprocessen. Dat is gelukt
of in stijgende lijn”.

Wat was een bijzondere ervaring?
Dat ik twee uur lang met een familielid van een cliënt
gesproken heb, zij maakte zich ernstig zorgen.
Het maakt me nog emotioneel als ik eraan terug denk.
Ze stuurde later nog een bedankbloemetje, maar daar
gaat het niet om. Ook bijzonder: verpleegkundigen en
maatschappelijk werkers vertrouwen echt op ons en
vragen wel eens onze hulp.

Bewondering voor drive
consulenten

Wat motiveert jou om dit vrijwilligerswerk
te doen?
Je bent er voor de ander en als je merkt dat het effect
heeft en dat die persoon weer een klein stapje verder
komt, is dat mooi. Ik vind de vertrouwensband die
ontstaat bijzonder. Als buddy heb je meer afstand tot
iemand dan familie of vrienden, waardoor iemand jou
gemakkelijker iets kan zeggen zonder daarbij een relatie
meteen te schaden. Kortom: het is mooi, dankbaar én
leerzaam werk!
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steeds goed geholpen konden worden. Ik heb bewondering voor hun drive. Ze zeggen vanuit hun hart: ‘We moeten
er in eerste instantie zijn voor de inwoners; dat gaat vóór
op al het andere.’”
Het afgelopen jaar was er ook een van verbindingen leggen.
“Ik ben daar veel mee bezig geweest”, legt Monique uit.
“Een voorbeeld daarvan is het beleidsoverleg dat in 2019
van start is gegaan tussen beleidsmakers van de gemeente
en de consulenten van VraagWijzer. Afstemming en
input ten aanzien van beleid is belangrijk. Zaken zijn
eenmaal niet altijd zwartwit.
En hoe iets uitwerkt in de
praktijk, kan niemand beter
uitleggen dan de medewerkers
die dagelijks dat beleid uit
voeren. Dat zorgt aan twee
kanten voor meer begrip.”

" Ik heb bewondering voor

hun drive. Ze zeggen vanuit
hun hart: ‘We moeten er in
eerste instantie zijn voor
de inwoners; dat gaat vóór
op al het andere "

Ze vervolgt: “Toen ik kwam
waren de wachttijden langer dan
de gewenste norm vanuit de
gemeente. Dat is begrijpelijk
gezien de steeds complexere
aanmeldingen die consulenten
te verwerken krijgen. Vaak is er
sprake van meervoudige
problematiek en dat vraagt meer investering per casus.
Ik ben dan ook blij dat de gemiddelde wachttijden zijn
verminderd volgens afspraak. Dat is gelukt met extra
investering van de gemeente, door de aanpak vanuit
Sterker i.s.m. de gemeente (werkprocessen proberen te
vereenvoudigen waar mogelijk) en zeker ook door de
geweldige inzet van onze consulenten. In 2019 waren
er nog wel veel personeelswisselingen, maar door de
duidelijkheid die er op verschillende vlakken is gekomen,
lijkt dat nu te stabiliseren. Onze consulenten hebben dat
steeds heel goed opgevangen door een stap extra te
zetten en nieuwe collega’s in te werken, zodat inwoners
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Stekker uit schoolmaatschappelijk werk

Naast VraagWijzer draait het
Algemeen Maatschappelijk werk gestaag door. Monique:
“Na een personeelswisseling in het voorjaar, bestaat het
team uit twee ervaren medewerkers die alle leeftijdsgroepen goed kunnen bedienen. Daar ben ik erg tevreden
over”. Het schoolmaatschappelijk werk is een ander
verhaal. Daar is in goed overleg tussen Sterker en SPOM
besloten om de samenwerking te beëindigen. Monique:
“Er stonden vijf uur voor vijf basisscholen in de ver
schillende dorpen in de gemeente West Maas en Waal.
Daarbinnen konden we het werk niet vormgeven zoals
we dat nodig achten. Vandaar de beslissing.”
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STERKER IN OUDERENZORG:

Turkse ontmoetingen
en een overzichtelijke
online ‘menukaart’
Afgelopen jaar voerden drie zaken de boventoon in de zorg voor
ouderen in Nijmegen: Deel de Dag, Goede Dag en Langer Thuis
Nijmegen.

Deel de Dag
Deel de Dag biedt dagbesteding
waarbij gezelligheid en zinvol bezig
zijn hand in hand gaan. Het programma varieert dagelijks, denk
aan activiteiten als koken, zingen,
spel en beweging. Maar ook uitjes
naar bijvoorbeeld een museum.
Gebiedsregisseur Miesjel Spruit:
“Traditioneel hadden we nog niet
zo’n breed bereik onder ouderen
met een migrantenachtergrond.
Daar is in 2019 gelukkig verandering
in gekomen door er extra inzet op
te plegen. Een mooi resultaat daarvan is het ontstaan van de Turkstalige groep Iyi Günler (dit betekent
‘goedendag’) in Neerbosch-Oost.
Deze inzet ging overigens niet ten
koste van andere groepen en activiteiten; het is echt een aanvulling op
ons aanbod, waar we trots op zijn.”
“Maar”, vervolgt Miesjel: “Veel
belangrijker nog: deelnemers en
hun mantelzorgers zijn heel erg te
spreken over Deel de Dag. Uit het
tevredenheidsonderzoek blijkt dat
deelnemers ons een 8,6 geven en
van mantelzorgers krijgen we een
8,4. Conclusie van het onderzoek is
ook dat Deel de Dag deelnemers
versterkt; ze ontmoeten weer
mensen, kunnen weer letterlijk
deelnemen aan het leven, hebben
meer plezier en zitten daardoor
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DAGBESTEDING OP ZIJN TURKS
Transitiecoach Hatice Bolek van Sterker omschrijft het
als volgt: “Het gevoel dat alles klopt, dat je bijdraagt
aan het welzijn van anderen, dat je zinvol werk levert…
Op 1 oktober, met de start van de Turkse dagbesteding
‘Iyi Günler’ zat ik in zo’n flow.
Het begon toen ik besloot om chauffeur te spelen voor
drie dames die naar de Turkse dagbesteding wilden. Ik
werd overspoeld met blijdschap. Kwam dat doordat de
dames, aanstekelijk hard, aan het lachen en gieren waren
van plezier om elkaar weer te zien na een lange tijd? Of
werd ik misschien meegezogen in hun opwinding over
hoe de nieuwe dagbesteding voor Turkse ouderen eruit
zou zien?
Op locatie hielp ik collega Asuman met een grote glimlach op mijn gezicht. Het was grappig om te ervaren dat
ik niet alleen transitiecoach was, maar ook medewerker
dagbesteding. Dankbaar was ik, dat ik ervoer hoe het
hard werken het is om van een dagbesteding een aangename plek voor ouderen te maken. Het is meer dan
alleen koffie en thee schenken en leuk een praatje maken.
De verhalen van de Turkse vrouwen dwarrelden door
de ruimte. Meestal vrolijk, maar soms ook vol spijt en
verdriet. ‘Pagina’s’ van hun levensboek, die al 30 jaar
niet omgeslagen kunnen worden, spelen daarbij een
hoofdrol. Thema’s die soms met migratie te maken
hebben, maar ook met ouderdom. Het raakte mij, omdat
ik als migrantenkind weet wat heimwee, eenzaamheid
en ouder worden betekent voor deze mensen. Mijn eigen
ouders passeren in gedachten. Zij hadden het vast
geweldig gevonden, deze dagbesteding. Ik voel blijdschap
en trots dat Sterker deze groep niet in de kou laat staan.
Wat een erkenning voor deze oude migranten, die lekker
onaangepast Turks willen praten met elkaar, zonder

beter in hun vel. Hun mantelzorgers
geven aan dat Deel de Dag ervoor
zorgt dat ze hun taken beter aankunnen. Bovendien geeft het hen
het idee dat hun naasten door deelname langer thuis kunnen blijven
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meteen aangesproken te worden door anderen dat ze
vooral moeten integreren.
Mijn lach wordt nog groter als er opeens een Nederlandse
leeftijdsgenoot opduikt. Aarzelend staat ze voor de deur,
niet wetend waar de groep ‘Ontmoeting’ zit in het wijkcentrum. Terwijl zij plaatsneemt aan de tafel en een bord
met cake krijgt, ga ik op zoek naar de groep ontmoeting.
Maar die blijkt er vandaag niet te zijn. Met deze boodschap ga ik terug naar mevrouw. De Turkse dames willen
intussen alles van haar weten. Waar woont ze? Is ze
alleen? Hoe was het leven op een boerderij? Staat die
boerderij er nog? Heeft ze broertjes en zusjes? Hoe vaak
ziet zij haar kinderen? Zoveel vragen en zoveel thema’s
om te bespreken. De interesse is wederzijds. Ik bedenk
hoeveel moeite het soms kost om dit soort dialoogsessies
in de wijk tussen culturen te organiseren. Weken flyeren
en promoten levert niet altijd iets op. Maar zie daar, alleen
door een Turkse dagbesteding in de wijk te openen, heeft
Sterker bijgedragen aan die ontmoeting en dialoog.
In de wijk. Wat ben ik trots op Sterker en mijn collega’s.
Samen hebben we iets moois neergezet.”

wonen. Deel de Dag is dus veel meer
dan alleen die fysieke ontmoetingsplek voor mensen.”
Voor mantelzorgers van Deel de Dag
deelnemers waren er in 2019 ver-

schillende informatiebijeenkomsten
en koffiemomenten. Verder is er voor
hen altijd een Mantelzorgconsulent
beschikbaar voor hun specifieke
vragen en ondersteuningsbehoeften.
Deze consulent wordt ook - al in een
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Sterker-vrijwilliger aan het woord
vroeg stadium - ingeschakeld als
dagbesteding voor een deelnemer
niet meer de beste optie is. Om
mantelzorgers te ondersteunen bij
het vinden en organiseren van een
alternatief.

Goede Dag
Goede Dag zorgt dat ouderen vijf
dagen per week een plek hebben in
de buurt om een kopje koffie te
drinken, even onder de mensen te
zijn en eventueel deel te nemen aan
een divers programma. Tussen 10 en

losser van elkaar. We hebben er nu
een meer samenhangend geheel
van gemaakt. Bij Sterker hebben we
de slag gemaakt naar meer arrangementsgericht denken en werken.
Daarbij vergelijken we onze folder
met een menukaart en zien we onze
medewerkers als ‘obers’ die kennis
hebben van alles wat op de kaart
staat. Dat zorgt ervoor dat ze met
een bredere blik kijken, zaken
makkelijker kunnen organiseren of
combineren en elkaars taken beter
kunnen overnemen als dat nodig is.

" Langer Thuis Nijmegen helpt

ouderen om langer zelfstandig
en veilig thuis te blijven wonen "
11 uur is er altijd gratis koffie en thee.
Afgelopen jaar werden NeerboschOost en Grootstal als locaties
toegevoegd. Nijmegen midden –
Willemskwartier staat nog op de
planning. Eén ding staat als een paal
boven water: Goede Dag voorziet
heel duidelijk in een behoefte.

Langer Thuis Nijmegen
Langer Thuis Nijmegen helpt ouderen
om langer zelfstandig en veilig thuis
te blijven wonen. Dat kan zijn met
praktische hulp (bij boodschappen,
vervoer, maaltijden of klussen
bijvoorbeeld). Maar ook door een
plezierige invulling van de dag
mogelijk te maken in de buurt (denk
aan dagbesteding en het bieden van
mogelijkheden voor sociaal contact
via activiteiten of een gezelschapsmaatje). Of door een veilig thuis te
helpen creëren met zaken als
personenalarmering of een woonadvies op maat. Miesjel Spruit:
“Voorheen stonden alle diensten
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Langer Thuis
in Nijmegen

daadwerkelijk bijdragen aan het
langer zelfstandig wonen en langer
meedoen in de maatschappij van
ouderen.”
Verder werden in 2019 de webformulieren via www.langerthuisnijmegen.nl
veel gebruikt. Op deze website staan
alle diensten van Sterker voor ouderen
overzichtelijk op één plek. Het webformulier geeft ouderen – of familie
en kennissen als ouderen zelf niet in
staat zijn - de mogelijkheid om op
elke gewenst moment diensten
direct online aan te vragen. Het is
een aanvullende service, geen
vervangende. Doordat inwoners
vaker het webformulier gebruiken,
krijgen medewerkers meer slagkracht
om andere dingen op te pakken.
Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Zelfstandig en veilig
thuis blijven wonen als
u ouder
wordt? Met praktische
hulp, plezier in uw dag
en
een veilig huis houdt
u het thuis langer vol.
Sterker sociaal werk
helpt u met informatie,
advies
en praktische hulp
door professional s
en vrij
willigers. Op deze ‘menu
kaart’ ziet u wat Sterke
r
voor u als Nijmeegse
oudere kan betekenen.

Praktische
Hulp Thuis
Door praktische hulp

kunt u langer zelfsta
ndig blijven

AUTOMAATJE
Moet u naar het ziekenhuis,
tandarts of kapper en kunt u
geen gebruik maken van de
vrijwillige chauffeurs brengen
bus? Onze
u graag naar de plek van bestemmin
tijdstip weer op. U betaalt een
g en halen u op het afgesproke
n
kleine onkostenvergoeding
per gereden kilometer.
BELASTINGHULP
Heeft u moeite met het invullen
van het Belastingformulier?
Getrainde vrijwilligers helpen
eenvoudige belastingaangiften.
u bij
U betaalt een kleine onkostenve
rgoeding.
BOODSCHAPPENHULP
Lukt het u niet meer om alleen
boodschappen te doen? Een
vrijwilliger helpt u door voortaan
samen naar de winkel te gaan
of kan de boodschappen voor
u halen.
COMPUTERHULP
Heeft u vragen over of problemen
met het gebruik van uw computer,
willigers met verstand van zaken
tablet of smartphone? Vrijhelpen u graag weer vooruit.
U betaalt een kleine onkostenve
rgoeding.
KLUS SERVICE
Handige vrijwilligers van Sterker
helpen u met kleine klusjes,
zoals een buitenlamp of rookmelde
installeren of een schilderij
ophangen. U betaalt een kleine
r
onkostenvergoeding.
MAALTIJDSERVICE
Verse maaltijden van de maaltijdser
vice van Sterker, in samenwerk
Thuisbezorgd door uw eigen
ing met Hofmans Catering.
vertrouwde vrijwilliger.
HULP BIJ FORMULIEREN
INVULLEN OF THUISADM
INISTRATIE
Heeft u een formulier waar
u geen wijs uit wordt? Of wordt
het bijhouden van de administra
te veel? Dan kunnen vrijwilligers
tie u
van de Thuisadministratie u
helpen.

met leeftijdsgenoten

ACTIVITEITEN IN UW WIJK
VINDEN
Wilt u graag mensen ontmoeten
? Creatief bezig zijn? Een cursus
doen?
Op www.wegwijzer024.nl vindt
u een groot aanbod van activiteiten Sporten of bewegen?
voor ouderen in de stad.
GOEDE DAG
Bij Goede Dag kunt u bijna
elke dag terecht voor een kopje
koffie en een praatje. Daarnaast
organiseer t Sterker er met andere
organisaties samen een gevarieerd
programma.
WIJKRESTAURANTS
Samen eten met buurtgenot
en? Schuif aan bij één van de
verschillende wijkrestaurants
Sterker en Hofmans Catering
van
voor een lekkere en gezonde
maaltijd.
DEEL DE DAG
Bent u op zoek naar een dagbestedi
ng? Bij Deel de Dag vindt u
gezelligheid én gevarieerde
activiteiten. Als dat nodig is,
organiseer t Sterker het vervoer
van en naar Deel de Dag.
GEZELSCHAPSMAATJE
Mist u contact met anderen
en kunt u moeilijk zelfstandig
de deur uit? Een vrijwilliger
regelmatig een ommetje met
kan
u maken of gewoon even samen
koffie of thee met u drinken.
EEN GOED GESPREK
Ouder worden roept soms vragen
of maakt emoties los. De vrijwilligers
Ontmoeting in Levensvragen
van het Centrum
(COiL) bieden een luisterend
oor. Uw levenservaringen delen
u bij een van de gespreksgr
kunt
oepen in de stad.
MANTELZORGONDERSTEUNING
Bent u mantelzorger en wordt
het zorgen u af en toe te veel?
De consulenten van Mantelzorg
Nijmegen luisteren naar uw
verhaal en ondersteunen u
met praktische tips en informatie.

Bij welk vrijwilligersproject werk jij?
Bij Buurtbemiddeling Maas en Waal. Dat doe ik nu zes jaar.
In mijn werk als hulpverlener kwam ik vaak problemen
tegen die te maken hadden met burenconflicten.
Ik dacht altijd: na mijn pensioen ga ik bij Buurtbemiddeling
werken. Maar het diende zich eerder aan, dus ik ben het
al naast mijn werk als vrijwilliger gaan doen. Ik werk als
zzp’er en ben stress burn-out coach.
Hoe ben je bij Sterker terechtgekomen?
Ik meldde mij aan als buurtbemiddelaar en de coördinator
daar, die komt van Sterker.

WELZIJNSBEZOEK

Vrijwilligers van Sterker bezoeken
iedere Nijmegenaar die 75 of
80 jaar wordt en hier behoefte
In dit welzijnsbezoek bespreekt
aan heeft.
u hoe het met u gaat en wat
u nodig heeft om zelfstandig
De welzijnsbezoeker geeft informatie
te blijven.
die voor ú relevant is.
OUDERENADVIES
Ouderenadviseurs van Sterker
luisteren naar u, snappen wat
u nodig heeft en kennen de
de juiste hulp of ondersteun
weg naar
ing. De Ouderenadviseurs werken
ook in de Sociale Wijkteams.

Zorg dat u veilig thuis

kan blijven wonen

Met Personenalarmering kunt
u met één druk op de knop
dag en nacht hulp inschakelen
bijvoorbeeld wanneer u bent
,
gevallen. Afhankelijk van uw
abonnement worden in geval
door de alarmcentrale uw eigen
van nood
contactpersonen óf thuiszorg
ingeschakeld.
WOONADVIES
Vrijwillige woonadviseurs van
Sterker kijken samen met u
naar de knelpunten in uw woning
adviseren u over hoe uw woongema
en
k en veiligheid in huis vergroot
kan worden.
VERHUISADVIES
Soms is verhuizen de beste optie
om comfortabel en veilig te
blijven wonen. Maar hoe komt
een geschikte woning? Sterker
u aan
helpt u met tips graag op weg.
Komt u er zelf echt niet uit?
kunnen vrijwilligers u helpen
Dan
bij het zoeken naar een woning
of het regelen van een verhuizing.

MEER WETEN?
Wilt u meer informatie of
een van onze
diensten aanvragen? Bezoek
onze website

www.langerthuisnijm
egen.nl
of bel ons gerust, telefoonnu

088  0017121

mmer:

De waardering van klanten is stabiel
hoog; ze geven ons gemiddeld een
8,1 als rapportcijfer voor de diensten
die we leveren binnen het ouderenwerk en de Wijkrestaurants. Uit hetzelfde tevredenheidsonderzoek blijkt
ook dat de onderzochte diensten
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Wat is jouw motivatie?
Vanuit mijn werk zag ik vaak dat mensen echt ziek worden
van burenruzies. Vaak dacht ik: ‘Wat zonde, ga toch
gewoon met elkaar in gesprek. Probeer elkaar tegemoet
te komen.’ Wat wij vooral doen, is kijken wat het onderliggende probleem is. Vaak gaat het helemaal niet om die
boom of schutting, maar over iets dat misschien al eerder
is voorgevallen. Als je hen dat laat uitspreken, is het mooi
om te zien dat er meer begrip komt. Als de bemiddeling
geslaagd is, maken we afspraken met beide partijen.
Na zes weken checken we telefonisch hoe het gaat.

Wat vond je een bijzondere ervaring?
Voor mij zijn situaties met nieuwkomers vaak bijzonder.
Om met hen en een tolk in gesprek te gaan, zodat er over
en weer meer begrip komt. Het conflict kan bijvoorbeeld
zitten in cultuurverschillen of verschil in normen en
waarden. Door dat te bespreken, zijn mensen bereid
om rekening te houden met elkaar.

Veilig
Wonen

PERSONENALARMERING

Duurt het dan lang voordat bemiddeling
plaatsvindt?
Dat valt over het algemeen mee. Eén van de partijen
zoekt vaak al een oplossing. Wat mij altijd verbaast, is
hoe verschillend de andere partij vaak tegen dezelfde
kwestie aan kijkt.

Krijg je dan vaak positieve terugkoppelingen?
Ja, soms zelfs al na alleen de intake. Dan is er al iets
gebeurd bij mensen; ze krijgen zelf inzicht in wat er aan
de hand is.

Alles over ouder wor
den

Langer
Meedoen
Blijf langer meedoen

Coby Sastra

Wat doe je bij Buurtbemiddeling?
Ik werk met een groep van negentien vrijwilligers en
één coördinator. Allemaal hele deskundige mensen met
veel expertise op verschillende vlakken. Elke casus begint
met een intakegesprek om te kijken of daar een bemiddeling uit kan voortkomen. Als dat zo is, ben ik altijd blij.
Hoe mooi is het als mensen weer normaal naast elkaar
kunnen leven? Wij zijn altijd neutraal, we zijn geen doorgeefluik tussen beide partijen. We bekijken beide situaties
en geven niet echt adviezen. We hopen mensen juist te
kunnen aanzetten tot zelf in beweging komen en zelf de
oplossing te vinden. Wij kunnen die dan bekrachtigen.
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Wat is jou het meest bijgebleven van je
vrijwilligerswerk?
Steeds wanneer we er weer uitkomen, is dat erg mooi.
Soms wordt een geslaagde bemiddeling afgesloten met
een lach, een handdruk of zelfs met een omhelzing; dat
zijn de cadeautjes.
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STERKER IN MANTELZORG:

Week van de Jonge
Mantelzorger en
serie gastlessen HAN

Spreekuren gestopt

Week van de Jonge Mantelzorger
De eerste week van juni was de Week van de Jonge
Mantelzorger. Daarvoor bleek veel animo te zijn.
Zo kwamen er 22 jongeren naar de Get Together bij
Pathé Nijmegen om elkaar te ontmoeten en samen de
nieuwe verfilming van Aladdin te zien. Jonge mantel
zorgers maakten gebruik van de speciale acties in de
stad, georganiseerd door (horeca-)ondernemers. En 45
mensen kwamen hun mantelzorgcompliment in de vorm
van een VVV cadeaubon ter waarde van €50,00 ophalen.
“Dat ophalen was voor ons meteen weer een mooi
contactmoment”, vertelt Jehzira. “We kunnen jongeren
bijvoorbeeld wijzen op ondersteuningsmogelijkheden
waarop ze als jonge mantelzorgers aanspraak kunnen

22

Sterker-vrijwilliger aan het woord
Hoe werd je buddy bij Sterker?
Ik was gestopt met mijn baan als
consulent jeugd, omdat ik dat niet
redde in combinatie met de opvoeding van mijn zoontje. Toch begon het
weer te kriebelen. Bij deze advertentie dacht ik: bingo. Ik regelde een
gesprek en volgde daarna de cursus.
Daarbij krijg je veel oefeningen
waarvan ik onder de indruk raakte.
Bijvoorbeeld over wat een verlies
situatie met je doet. Ik bezoek nu
drie cliënten. Hiervoor heb ik drie
cliënten ‘afgesloten’, waarvan er
eentje helaas is overleden.

Het aantal mantelzorgers blijft nog steeds
toenemen. Niet al die mantelzorgers zijn zich
bewust van de hulp en ondersteuning die
voorhanden is. Vooral jonge mantelzorgers
zien zichzelf niet eens als zodanig; ze denken
of vinden dat het zorgen voor bijvoorbeeld
een zieke ouder erbij hoort. Genoeg werk
aan de winkel voor mantelzorgconsulent
Jehzira Huwae dus het afgelopen jaar.

In 2019 is besloten om te stoppen met de mantelzorgspreekuren in de wijken. Jehzira: “Mantelzorgers en
professionals weten ons op andere manieren beter te
vinden; telefonisch, via internet of via. Daarmee werden
de spreekuren een beetje overbodig. Door het opheffen
ervan heb ik meer bewegingsvrijheid gekregen. En meer
tijd om bijvoorbeeld te werken aan de aansluiting met
de Brede basisteams die er gekomen zijn.”

mantelzorgers”, besluit Jehzira.
“Daar willen we graag iets voor
ontwikkelen. Stel dat je jaren voor
een zieke partner hebt gezorgd.
Wanneer die overlijdt, kun je als

maken. De week werd heel positief ontvangen; ik kreeg
daarna nog zoveel leuke reacties geappt van zowel
ouders als kinderen. Bijvoorbeeld: ‘Bedankt voor de
hartstikke leuke middag! Als er meer van zulke dagen
zijn hoor ik het graag!’ van een jonge mantelzorger van
24 jaar. Of: ‘Heel erg bedankt, de kinderen hebben een
geweldige middag gehad’, van een moeder van drie
mantelzorgers, eentje van 21 en twee van 13 jaar oud.”
Een greep uit de andere activiteiten in 2019: de Dag
van de Mantelzorg in november met een diner waar
130 mantelzorgers aanschoven in restaurant De Hemel.
Gastlessen aan de HAN voor in totaal 360 eerstejaarsstudenten Social Work verdeeld over zes klassen. En een
aantal informatieve bijeenkomsten binnen het bestaande
Mantelzorgcafé, bijvoorbeeld over de regelingen die de
gemeente Nijmegen heeft voor mantelzorgers.

Nieuw te ontwikkelen
“Aan het eind van afgelopen jaar concludeerden we dat
er vanuit Sterker nog geen aanbod is voor gewezen
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Hoe lang ben je nu buddy?
Inmiddels ben ik dertien jaar buddy.
Fantastisch om met iemand het
levenspad te bewandelen en daaraan
een bijdrage te leveren, klein of groot.
Het is ook mooi om met andere
buddy’s te sparren en te zien wat
zij tegenkomen en hoe ze dat aanpakken. Soms hoor je echt heel
heftige of mooie verhalen.
Op welke manier sta jij jouw
cliënt bij?
Een van mijn cliënten zag altijd overal
beren op de weg. Het is mooi hoe
we daarin kleine, maar uiteindelijk
toch grote, stappen hebben gemaakt.
Je ziet dat er een leer- en veranderproces bezig is. Dat heeft uiteindelijk zelfs toe geleid dat die persoon
vrijwilligerswerk is gaan doen.

mantelzorger in een behoorlijk gat
vallen. We onderzoeken nu welke
behoeften er dan zijn, om te kijken
of we dat aanvullend kunnen bieden.
Daarnaast gaan we ons ook speci-

Dus je merkt dat jouw cliënten
iets aan dit vrijwilligerswerk
hebben?
Ja! Soms zie je dingen en dan ‘prik’
je daar eens in, of je maakt er een
grapje over en dan kijk je wat er
gebeurt. Soms zet het de boel in
beweging en soms niet; dat is juist
de kracht van een onafhankelijke
buddy. Ik kan zeggen: ‘Zal ik je naar
het ziekenhuis brengen?’ Maar ik kan
ook zeggen: ‘Als ik iets kan doen, laat
maar weten. Ik heb tijd en ik heb
een auto.’ Op een gegeven moment
kom je op het punt dat ze op je
aanbod ingaan. Dat voelt als een
overwinning. Want dan schenken
ze je hun vertrouwen.
Hoe is jouw band met je
cliënten?
Naarmate je elkaar langer kent,
wordt je closer samen. Dat is alleen
maar mooi. Je moet er wel voor
waken dat de band die je als buddy
hebt niet overgaat in een eenzijdige
vriendschap vanuit de cliënt. Dan kun
je beter weer wat gepaste afstand
inbouwen. Je probeert in iemands
leven, een beetje op de achtergrond
en onafhankelijk, een bijdrage te
leveren. De vraag waarmee je start,
kan gaandeweg veranderen. Daar
moet je flexibel mee omgaan en
vooral steeds blijven kijken naar de
behoeft en van de cliënt.
Heb je een mooi voorbeeld
van een bijzondere ervaring?
Ja, van die keer dat ik met een cliënt
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fiek richten op het bereiken van
mantelzorgers met een migratieachtergrond.

Angela
Klomp

zomaar buiten haar comfort zone
ging en spontaan met haar een lunchroom in ging, terwijl zij dat heel eng
vond. Ik deed dat op intuïtie en ze
vond het even heel eng, maar het
heeft haar erg geholpen. Ze durfde
later alleen de stad in. Of die keer
dat ik meeging naar het ziekenhuis
met een cliënt die borstkanker had.
Ik stond met haar in de kleedkamer
en zag de gevolgen van haar borst
amputatie. Heftig, maar ook mooi
dat ze me zó vertrouwde. Als je
dingen zo van dichtbij meemaakt, is
het echt anders dan dat je erover
leest. Soms spannend, maar het
maakt het ook heel menselijk.
Waar streef je naar?
Het streven is naar empowerment
van de cliënt. Dit doen we door steun
te bieden en naast iemand te gaan
staan en met respect en inlevingsvermogen moeilijkheden samen het
hoofd te bieden, waardoor iemand
weer ruimte of vertrouwen in zichzelf krijgt en zo weer verder kan.
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STERKER IN GROEPSWERK:

Veel vraag en film als
drempelverlaging

Sterker-vrijwilliger aan het woord

Wim Kroese
Wat vind je het mooiste aan dit vrijwilligerswerk?
Dat ik iets kan betekenen voor mensen. (lachend) Het streelt
je ego wel een beetje en het geeft een prettig gevoel. Ik
besteed mijn tijd nuttig. En ik leer, als niet-Nijmegenaar,
de stad een beetje kennen. Soms kom ik voor een klusje van
een kwartier en blijf ik uiteindelijk 2,5 uur. Mensen kunnen
zo boeiend vertellen over hun leven en belevenissen.
Dat vind ik eigenlijk nog mooier dan het klussen zelf.

In het afgelopen jaar maakte Groepswerk actief de balans op. Met een kritische blik op het aanbod,
is geïnvesteerd in een duidelijk opgetuigd ‘menu’ en goed vindbare weergave hiervan. Coördinator
groepswerk en vrijwilligerswerk Ingrid Peters is trots op hoe stevig dat aanbod nu staat én op hoe
goed alle groepen hebben gedraaid ondanks de beperkte financiën.
“In het afgelopen jaar was er onder
inwoners veel vraag – zoals ook in
voorgaande jaren – naar het vergroten van zelfvertrouwen en sociale
vaardigheden, zowel bij volwassenen
als bij kinderen. Daarnaast zijn er
veel aanmeldingen voor rouwverwerkingsgroepen, opvoedingsgroepen
(voor ouders van puberkinderen),
groepen voor vrouwen die te maken
kregen met huiselijk geweld en
groepen voor kinderen die met
echtscheiding te maken hebben.
Veel mensen uit de regio maken
gebruik van het aanbod in de stad
en alle groepen staan daarvoor open.
Een groepsproces kan heel helend
werken, maar mensen moeten soms
wel een drempel over om erin te
durven stappen. Daarom hebben we
in het afgelopen jaar iets bedacht
en tot stand helpen komen; een
integere film waarin oud-deelnemers
vertellen over hun persoonlijke
ervaringen.”
Deze film - De kracht van Groepswerk - werd gemaakt op initiatief
van en met een bijdrage van Sterker
sociaal werk, in samenwerking met
drie landelijke partners. In totaal tien
organisaties hebben bijgedragen
aan de financiering ervan. In de film
vertellen oud-deelnemers wat het
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WAT IS DE KRACHT
VAN GROEPSWERK?
Een collectieve aanpak
bevordert het contact en
de samenhang tussen
mensen en het verhoogt
hun zelfvertrouwen en
hun vaardigheid om mee
te doen in de samenleving. Groepswerk kan
effectiever, goedkoper en
duurzamer zijn dan een
individuele aanpak.
Deelnemers werken in
relatief korte tijd aan het
verhelderen van hun
vraag, vergroten hun
eigen kracht, versterken
hun netwerk en bouwen
hun oplossingsgerichte
vermogen uit. Mogelijk
vermindert dat op termijn
hun zorggebruik. Bovendien kan groepswerk ook
preventief werken.

voor hen betekende om mee te
doen met een groep én welke
twijfels ze vooraf voelden. Ingrid:
“We stellen alles in het werk om
een vertrouwelijke setting voor onze
groepen te creëren, om mensen
zich er veilig te laten voelen. In de

" Groepsproces

kan heel helend
werken "
film komen vooroordelen aan bod
als ‘Ik heb al genoeg aan mijn eigen
problemen, ik hoef die van andere
mensen er niet ook nog bij’ of ‘Zo
kom ik bekenden tegen in de groep,
wat dan?’. Dat mensen daar open
en eerlijk over praten, laten zien dat
ze hun koudwatervrees overwonnen
en dat ze er uiteindelijk juist veel mee
opschoten, vormt hopelijk voor
toekomstige deelnemers een geruststelling én een warm welkom.”
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Je bent van de Klus Service, vertel eens…
Ik doe eigenlijk alle voorkomende klusjes binnenshuis.
Lampjes vervangen, beugels maken op de badkamer of
wc, deurklinken repareren. Maar ook grotere dingen, voor
mensen die geen geld hebben voor een aannemer of een
elektricien. Ik was 35 jaar klusjesman bij een kinderhuis.
Hoe ben je bij Sterker terechtgekomen?
Voor mijn vrouw moesten we een aangepaste woning
hebben. Onze dochter woonde al in Nijmegen. Omdat
we toch moesten verhuizen, kozen we voor Nijmegen in
plaats van Apeldoorn. Dat is zeven jaar geleden. De eerste
twee jaar was ik vooral druk met ons eigen huis. Daarna
begon ik met vrijwilligerswerk. Eerst bij een aantal andere
organisaties en toen bij Sterker, via een advertentie. Ik heb
het erg naar mijn zin. Ik ben vooral blij dat ik mensen kan
helpen die het niet zo breed hebben. Ze waarderen het
zeer en dat doet mij dan weer goed.
Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk al?
Ik doe dit nu zo’n drieënhalf jaar, gemiddeld ongeveer
twee keer per week. Vaak ik heb ik mijn vaste adressen.
Dat heeft met vertrouwen te maken; mensen laten de
eerste keer toch een wildvreemde in huis. Ze zien de
keer daarop liever een vertrouwd gezicht.
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Heb je en voorbeeld van een leuke ervaring
die jij mee gemaakt heeft?
Heel veel. Ik kwam een keer bij een man om een schakelaar te vervangen. Hij had les gegeven op de universiteit,
in geschiedenis en aardrijkskunde. Hij had boeken
geschreven en verhalen over waar hij allemaal was
geweest. Daar heb ik echt 2,5 uur gezeten; hij vertelde zó
interessant. Dat kom je dan onverwachts tegen, erg leuk.
Wil je dit werk nog lang blijven doen?
Ja, zo lang het nog kan heel graag. Het werk is gewoon
erg leuk. Soms gaat het wel eens mis. Ik heb wel eens
een boorfout gemaakt en die mevrouw was erg boos.
Maar dat zijn uitzonderingen en we zorgen altijd dat het
weer netjes in orde komt! Ik kan het iedereen aanraden.
Een beetje doe-het-zelver kan al veel!

" Ik ben vooral blij dat

ik mensen kan helpen
die het niet zo breed
hebben. Ze waarderen
het zeer en dat doet
mij dan weer goed "
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STERKER IN ONDERSTEUNING VAN
JONGEREN DIE VASTLOPEN:

Huisvesting vormt
groeiende uitdaging
Jongeren tot 23 jaar die op meerdere vlakken
vastlopen - of waarbij dat dreigt te gebeuren kunnen terecht bij R75. Samen met een maatschappelijk werker, gaan ze aan de slag om
weer perspectief in hun leven te brengen. Het
Jong Ouder Ontmoetingspunt (JOOP) is onderdeel van R75. Gebiedsregisseur Monique Onck
laat hierover twee van ‘haar’ mensen uit de
praktijk aan het woord. Hoe blikken Merel van
de Loo (JOOP) en Niek van Lanen (coördinator
De Binder Nijmegen) terug op 2019?
Om te beginnen was het een jubileumjaar voor R75: het
dertigjarig bestaan was een mijlpaal om trots op te zijn!
Niek van Lanen: “Het maatschappelijk veld is aan allerlei
ontwikkelingen onderhevig.
Het feit dat R75 al dertig jaar
bestaat, geeft aan dat Sterker
hiermee duidelijk in een behoefte
voorziet. Als ik terugkijk op
afgelopen jaar is De Binder voor
mij een van de hoogtepunten. In
het voormalige belastingkantoor
hebben we – samen met de
gemeente Nijmegen en Talis – een woonvorm met een
‘Magic Mix’ van dragende en vragende bewoners gecreëerd.
Inmiddels vervult Sterker een coördinerende rol voor
Binder, maar ook daarvoor waren we al betrokken bij
het project. R75 heeft samen met het Sociaal Wijkteam
Centrum bewoners gescreend en begeleid. Er zijn heel
veel intakegesprekken geweest, waar 45 bewoners uit
zijn gekomen. Een tijdrovende klus, want als je mensen
screent, komen er ook andere problemen aan het licht

die om een oplossing vragen. Maar hoe arbeidsintensief
ook: het is noodzakelijk dat er meer van dit soort initiatieven komen.”

Preventief werken in AZC

Succes

Merel vervolgt: “JOOP ontving een
groot aantal meldingen in 2019 van
Eritrese en Somalische meiden van
net 18 jaar. In toenemende mate
gaat het om bewoners van het AZC.
Naast de inloop van JOOP, bieden
we ook individuele hulpverlening.
Binnen het AZC zijn we preventief
gestart met overleg en trajecten
om meiden zo sterk mogelijk te
laten uitstromen. Ook hier is, naast
de taalbarrière en het ontbreken
van een netwerk, woonruimte een
groeiend probleem.”

Niek van Lanen: “Nabijheid, presentie, vertrouwen; ‘er zijn’, dat is het
belangrijkst voor onze doelgroep.
Het succes van R75 was in het
afgelopen jaar, net als voorgaande
jaren, dat we op een herkenbare
locatie laagdrempelige hulp bieden.
Veel mensen weten ons inmiddels
te vinden en iedereen kan en mag
binnenlopen. We hebben een stadbrede ketenfunctie en ook ketenpartners weten ons goed te vinden.
We hopen dan ook dat we als stadbreed team blijven bestaan.”

Huisvesting nijpend probleem
Niek legt uit dat het steeds vaker niet mogelijk is om
antwoord te geven op een bovenliggende vraag, omdat
huisvesting het onderliggende probleem vormt en
Sterker daar niet altijd iets in kan betekenen. Niek: “Als
het gaat om begeleide woonvormen lukt dat nog wel,
maar er is een groeiende groep jongeren die tussen wal
en schip dreigt te raken. Ze zijn ‘te goed’ voor een vorm
van beschermd wonen, maar particulier vinden zij ook
geen huurwoonruimte. De hiaten die daar ontstaan
moeten we vaststellen en daarop moeten we gezamenlijk actie ondernemen. Daarvoor hebben we in 2019 het
bestaande netwerkoverleg doorontwikkeld, met een
tiental grote organisaties uit
Nijmegen. Dat heeft er onder
meer voor gezorgd dat we op
casusniveau precies de goede
contactpersoon of organisatie
weten te vinden. Daardoor
hoeven we niet steeds een nieuw
casusoverleg op te tuigen. Over de
hele linie zien we dat beschikbare
woonruimte een probleem is.

" Hoe langer die woon-

ruimte op zich laat wachten,
hoe groter de kans dat
problemen van jongeren
verder toenemen "
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die initieel een minder complexe
hulpvraag hadden. Het woonprobleem staat voorop; je kunt weinig
doen als iemand ‘geen voordeur’
heeft. Voor jonge moeders is er
nog geen echte woonvorm. Daardoor blijven ze bijvoorbeeld te lang
in een ongezond netwerk zitten,
waarin ze meer voor anderen moeten
zorgen dan voor zichzelf. Het zou
helpen als een deel van beschikbare
woningen gelabeld kan worden
voor dit soort situaties. Ik denk dan
bijvoorbeeld aan een voormalig
verzorgingshuis.”

Hoe langer die woonruimte op zich laat wachten, hoe
groter de kans dat problemen van jongeren verder toenemen. En dat ze daarmee duurdere behandelzorg gaan
vragen dan oorspronkelijk het geval was.” Dat herkent
Merel van de Loo ook. “Als ik naar de problematiek van
jonge moeders kijk, zag ik afgelopen jaar dezelfde
ontwikkeling. In het voorliggende veld is geen aanbod.
Dan moet je uitwijken en verwijzen naar duurdere
woonbegeleidingsvormen, terwijl het om vrouwen gaat
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Sterker-vrijwilliger aan het woord
Wat doe jij als maatje?
Ik ben gekoppeld aan een dertien
jarig meisje en we spreken wekelijks
af. Zij woont pas drie jaar in Nederland en spreekt de taal gebrekkig. Ik
neem haar vaak mee naar mijn huis,
omdat zij dan even uit haar eigen
omgeving is. Mijn maatje heeft aan
het begin opgeschreven wat ze wil
leren en daar werken we aan. Door
samen huiswerk te maken, samen
naar de film te gaan of samen te eten.
Hoe lang ben je al maatje?
1 jaar.
Hoe kwam je bij Sterker
terecht?
Via een vriend die een paar jaar geleden
deelnam aan het maatjesproject.
Wat is je achtergrond? Werk
je of studeer je?
Ik studeer Rechten en ik werk al
acht jaar als teamleider bij de Albert
Heijn, als bijbaan. Ik moet nu alleen
nog afstuderen, (lachend) maar dat
staat even op pauze.

Waarom heb je gekozen voor
vrijwilligerswerk?
Ik wilde het altijd al wel, heb nu
genoeg vrije tijd en zo besteed ik die
nuttig. Het werkt twee kanten op:
ik leer haar dingen, maar zij mij ook.
Geduldig zijn, bijvoorbeeld. Toen ik
werd gekoppeld aan haar vond ik
het eerst best lastig. Ze spreekt
gebrekkig Nederlands en is heel
verlegen. Ik wist niet goed hoe ik
haar het beste kon begeleiden.
Maar voor haar was het natuurlijk ook
moeilijk. Naarmate de tijd vorderde,
ging het beter, leerden we elkaar
steeds beter kennen en werden we
vriendinnen. Echt leuk.
Er is ook wel echt een band
ontstaan dus?
Zeker. Het jaar is nu nét voorbij, dus
ons ‘maatjesproject’ is afgelopen.
Ik spreek haar nog steeds.
Ik wil haar ook blijven helpen met
huiswerk. Want hoe langer we
samen optrokken, hoe minder bang
ze werd om fouten te maken. Ze
durft ook steeds meer te vragen.
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Maria
Peykar
Merkte jij ook wat jouw maatje
aan jullie vriendschap had?
Ja, doordat ze steeds opener werd,
merkte ik dat zij het ook leuk vond.
Ze vond het jammer dat het jaar om
was. Ik denk zeker wel dat het haar
losser en zekerder heeft gemaakt.
Wat vind je leuk aan dit
vrijwilligerswerk?
Dat ik iemand iets kan bijbrengen.
Ik denk echt dat ze vooruit gegaan is
met haar spraak. Niet alleen door
mij, hoor, maar toch. En als zij een
leuke dag heeft, heb ik die automatisch ook. De band die tussen ons
ontstond, vind ik een mooie ervaring. Eerst deelde ze weinig en later
vertelde ze juist veel over zichzelf.
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Sterker bestond in 2019 uit de
volgende leden:
- Voorzitter: J. Klomp
- Vice-voorzitter: E.A.J. Verharen
- Lid: G.J.M. Hutschemaekers
- Lid: H.P.M. van der Burgt
- Lid: P.W.M. Verbunt
- Aspirant-lid: Y.K.A. van den Hengel
De RvT heeft in 2019 zes reguliere vergaderingen gehad
– een zevende ging niet door wegens de barre weersomstandigheden – en een strategiebijeenkomst. Door
het jaar heen is meermaals stilgestaan bij de (financiële)
planning en control naar aanleiding van de resultaten
uit boekjaar 2018. De RvT heeft geconstateerd dat er met
behulp van externe begeleiding en expertise verbeterslagen gemaakt zijn in de interne controle en admini
stratieve organisatie, en dat deze op orde is gebracht.
Begin 2019 heeft Sterker een samenwerkingsverband
gevormd met stichting Wel.kom te Venlo-Roermond en
is de bestuurder parttime naar Wel.kom gedetacheerd.
De aanleiding, voorwaarden en evaluatiecriteria van
de samenwerking zijn in de RvT uitgebreid besproken,
bediscussieerd en vastgelegd. Samenwerking met
andere sociaal werk organisaties naast Wel.kom is
eveneens onderwerp van gesprek geweest tijdens de
RvT-vergaderingen.

en was de RvT vertegenwoordigd bij het werkbezoek
van Sociaal Werk Nederland aan Sterker. Tijdens de
vergaderingen van de RvT zijn regelmatig sociaal werkers
te gast om een beeld te geven van het dagdagelijks werk:
onder meer medewerkers van het sociaal wijkteam
centrale aanmeldingen (TCA) en het omgangshuis regio
Nijmegen zijn te gast geweest om een presentatie te
geven. Ook is vanuit team Innovatie en Ontwikkeling
een presentatie verzorgd over kwaliteitsverbetering en
cliëntparticipatie. De werkbezoeken van RvT-leden en
de gastgesprekken van Sterker-collega’s geven een goed
inzicht in de variëteit van het werk van Sterker.
De remuneratiecommissie, bestaande uit dhr. Klomp en
mevr. Verharen, heeft een beoordelingsgesprek gevoerd
met de bestuurder. De auditcommissie, bestaande uit
dhr. Van der Burgt en dhr. Hutschemaekers, hebben
meermaals met bestuur en directie overleg gevoerd
over de financiële voortgang en ontwikkeling.
Sterker sociaal werk onderschrijft de governancecode
sociaal werk. De RvT heeft eind 2019 een zelfevaluatie
uitgevoerd, waarvan verslag is gelegd. De RvT-leden van
Sterker zijn lid van de NVTZ. De nevenfuncties van de
leden van de raad van toezicht zijn vermeld op de site
van Sterker: https://www.sterker.nl/governance/

Sinds de aankondiging van een stelselherziening van het
sociaal domein in de gemeente Nijmegen per 2021, heeft
de RvT per medio 2019 in elke vergadering stilgestaan bij
‘de route naar 2021’. Hierover heeft ook een strategiebijeenkomst plaatsgevonden in aanwezigheid van het
managementteam. De stelselherziening is een van de
drie zogenaamde sporen die Sterker in 2020 volgt – naast
de focus op het binden en boeien (en ondersteunen van
vakmanschap) van medewerkers en een spoor gericht
op organisatiecontinuïteit en -groei. Eind 2019 is dit in
de RvT uitgebreid besproken.

2019

Alle RvT-leden hebben een of meerdere werkbezoeken
binnen de organisatie afgelegd, onder andere bij het
schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast is er overleg
geweest met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad
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AutoMaatje
Gestart op 14 februari
1621 ritten
99 unieke klanten

99

Thuisadministratie
- 51 nieuwe aanvragen,
- 31 afgesloten aanvragen
per 31 december (ver
vallen of overleden),
- 88 vaste klanten op 31
december waar maandelijks een vrijwilliger komt.

Belastingenhulp:

Boodschappendienst
12 nieuwe aanvragen,
20 afgesloten aanvragen, 9 vaste klanten.

Bezetting 2019

- De Welzijnsbezoeken zijn afgelegd door 15 vrijwilligers,
gedurende het jaar zijn er
twee vrijwilligers gestopt
om persoonlijke redenen.

9

Lijst bezetting dagen:
22.158
Werkelijke bezetting in
dagen: 18.536 (83,6%)

34

Partnerverlies
34 gesprekken

88

312

312 unieke klanten

Welzijnsbezoeken
Welzijnsbezoek 75-jarigen
- 1.161 75-jarigen aangeschreven voor een bezoek
- 216 mensen ingegaan op
aanbod, 182 bezoeken
afgelegd (aantal 'nakomers'
moeten nog).

Mantelzorgondersteuning

182

- Contact met een
mantelzorger: 86
- Contact met een
professional (o.a. GGD,
Stip, SWT, school): 40

- 75 deelnemers totaal,
17 nieuwe aanvragen,
30 afgesloten aanvragen
- Actieve klanten per
31-12-2019: 45

- Er zijn 6 doorverwijzingen
geweest voor een Ouderenadviseur/SWT naar aan
leiding van het Welzijns
bezoek 75-jarigen.
- Er zijn 2 doorverwijzingen
geweest voor een Beweeg
adviesgesprek met de
buurtsportcoach naar aanleiding van het Welzijns
bezoek 75-jarigen.
- Er zijn géén doorver
wijzingen geweest voor
Mantelzorgconsulenten
(75- en 80-jarigen).

75

Klusservice
1.893 klussen

Maaltijdservice
39.563 maaltijden

Wijkrestaurants
Totaal over 2019:
- Dageraad (Dukenburg) 813
- Meiberg (Dukenburg) 2.855
- Schalmei (Neerbosch-Oost) 767
- Toermalijn (Hatert)
476
Totaal
4.911

- Contact met een
zorgvrager: 5
- Contact met een of
meerdere studenten: 3
- Contact met een
vrijwilliger: 1
De meeste vragen gaan
over de zorg/mentale
welzijn van een mantel
zorger, hierna volgt het
onderwerp respijtzorg
regeling en daarna volgt
het onderwerp aanbod
Mantelzorg Nijmegen

8

Welzijnsbezoek 80-jarigen
- 777 80-jarigen aangeschreven
voor een Welzijnsbezoek,
- 179 mensen ingegaan op aanbod, 173 bezoeken afgelegd.
- Er zijn 3 doorverwijzingen
geweest voor een Ouderen
adviseur/SWT naar aan
leiding van het Welzijns
bezoek 80-jarigen.

173
3

- ROC Nijmegen:
- Stip Hatert:
- Stip Dukenburg:
- Stip Oost:
- Stip Midden:
- Stip Oud-West:

15
16
13
14
12
12

67

Locaties 2019

Bij het vaststellen van de
bezetting maken wij een
onderscheid tussen zogenaamde ‘lijstbezetting’ en
‘werkelijke bezetting’. De
lijstbezetting geeft aan hoeveel plaatsen er ‘opgeëist’
zijn door de deelnemers.

- 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.

- Dukenburg:
in wijkcentrum Meijhorst.
Koppeling met restaurantactiviteit in De Meiberg. In
hetzelfde pand verblijven
Stip XL en SWT. Deze locatie

De verdeling is 50%
bewoners uit het woonzorgcomplex en 50%
bewoners uit de wijk.

Dit is de mogelijke bezetting
die gerealiseerd zou worden
als geen enkele deelnemer
absent zou zijn (ziekte,
opname, uitjes).
De werkelijke bezetting is
het aantal plaatsen dat daadwerkelijk is benut. Dat wordt
beïnvloed door o.a. absentie
van deelnemers, of de tijd
die verstrijkt tussen het
vrijkomen en opnieuw toewijzen van een plaats.
Afwezigheid wordt veroorzaakt door ziekte, bezoek
of andere afspraken.

Aantal spreekuren:

Verhuisadvies
Er zijn in 2019:
- 8 aanmeldingen voor
Verhuisadvies via het
SWT binnengekomen.

2

Lijst en werkelijke
bezetting 2019

280

vest geweest bij de Griffioen,
van waaruit de deelnemers
uitgestroomd zijn naar
alternatieve plekken. Op dit
moment lopen gesprekken
met zorgpartners om in de
loop van 2020 een doorstart voor deze doelgroep
te kunnen maken.

Cijfers Deel de Dag:

Cijfers Langer Thuis:
Bezoekmaatje

De capaciteit wordt vooral
benut door deelnemers
die 2 à 3 dagen komen.
Het aantal unieke deelnemers
in het eerste half jaar van
2019: 280 deelnemers.

Het daadwerkelijk gebruik
t.o.v. de lijstbezetting is 83,6%
ROC

15

De deelname varieert van
1 tot 4 dagen per week. Bij
uitzondering soms 5 dagen.
Dit is alleen als er een
urgente situatie zich voordoet in de thuissituatie.

83,6%

- Villandry:
in Villa Villandry van de
Waalboog. Samenwerking
met Waalboog om het gat
tussen dagbesteding en
dagbehandeling te kunnen
bedienen voor mensen
met lichte dementie.
Deelnemers van wie de
problematiek te zwaar is
geworden voor de reguliere groepen maar nog wel in
een groep kunnen blijven
functioneren met meer
ondersteuning en begeleiding. In december is
vanwege de verkoop en
het sluiten van de locatie
Villa Villandry een einde
gekomen aan deze pilot.
De groep is tijdelijk gehuis-

is tevens beschikbaar gesteld voor de ontmoetingsgroep vluchtelingen in
Dukenburg, en het
Mantelzorgcafé.

50%

- Brakkenstein:
locatie in een serviceflat.
1 keer in de twee weken
wijkactiviteit. Een enkele
maal een zondagactiviteit. Er
wordt nauw samengewerkt
met partners in de wijk.
- Neerbosch-Oost:
gevestigd in wijkcentrum
De Schalmei. Veel contact
met basisschool en bibliotheek. Sinds 2019 ook hier
Goede Dag en een wijk
restaurant (op woensdag)
- Grootstal:
Gevestigd in wijkcentrum
De Schakel. Veel samenwerking met Goede Dag,

Stip
30
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wijkrestaurant en Van Tuin
tot Bord. Op donderdag
avondopenstelling met
warme maaltijd bereid
door gepensioneerde kok.
Op woensdag is het aanbod
toegespitst op deelnemers
met een Indische achtergrond. Deze locatie is ook
in het weekend geopend.

- Lindenholt:
gevestigd in het Wijkatelier.
Veel samenwerking met
Wijkatelier en 'algemene
ruimte' van het pand.

Kenmerken groep/
deelnemers

Onderaanneming
- Op moment van schrijven
worden 43 deelnemers in
onderaanneming via WLZ
gefinancierd. Dit aanbod is
aanvullend op de reguliere
beschikbaarheid.

- Afgesproken bandbreedte
groepsgrootte: 10 tot 16
deelnemers
- Capaciteit in 2019 (maximaal):
- 4 groepen van 10 deel
nemers per dag.
- 1 groep van 15 deel
nemers per dag
- 1 groep van 20 deel
nemers per dag
- 1 groep van 8 deel
nemers per dag
- 1 groep van ca 5 per dag
- Weekendgroep 10 per dag

Buurtbemiddeling
Aantal meldingen: 584
Geslaagd percentage: 65%
Aantal vrijwilligers: 101
Aantal projecten Buurt
bemiddeling: 4

Cijfers Deel de Dag:
- Oud-West:
Gemengde groep gevestigd
in Wooncomplex Griffioen.
In samenwerking met ZZG,
meer zorgondersteuning
in directe nabijheid, doelgroep wat zwaardere
somatisch klachten.
- Iyi Günler:
gevestigd in wijkcentrum
de Schalmei. Gestart in Q3.
Voornamelijk Turks
sprekende deelnemers.
We hebben de ambitie om
hier een internationale,
cultuursensitieve groep te
realiseren. Bevindt zich in
aanloopfase.
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83

- Aantal aanmeldingen
2019: 83
- Aantal deelnemers uit
gestroomd 2019: 75

75

Wachtlijst

Cijfers Vrijwilligersprojecten:

- Er is in 2019 een beperkte
wachtlijst. Dit betreft de
zogenaamde 'wens
wachtenden'. Dat zijn
deelnemers die bijvoorbeeld graag meer dagen of
graag op een specifieke
locatie zouden deelnemen.
- Daarnaast staat een aantal
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 Goede
Dag). Ze blijven op de wacht
lijst staan, indien gewenst.
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Met betrekking tot de cijfers
is het altijd lastig om hier
sec naar te kijken.
De invloed die het heeft op
mensen als het traject stopt
omdat de 2e partij niet wenst
mee te werken, kan soms ook
erg positief zijn. We weten
namelijk dat er in diverse
situaties wel iets aan de
situatie is veranderd doordat de 2e partij zijn of haar
gedrag heeft aangepast.
Ook is de klager soms
geconfronteerd met diens
eigen aandeel of kijk op de
situatie en heeft deze zich
hierop positief ontwikkeld.
De aanmelding staat dan als
niet geslaagd te boek, terwijl
er wel veel ten positieve kan
zijn veranderd.

Omgangshuis Regio
Nijmegen

584

Verwijzers

Let op: deze cijfers betreffen
7 maanden: mei, juni en juli
en september tot en met
december.

Aanmeldingen
kinderen
Aantal aangemelde
kinderen: 56
Aantal opgestarte
trajecten: 42

56
42

Leeftijd kinderen
- Van 0 tot 4 jaar: 22
- Van 4 tot 8 jaar: 23
- Van 8 tot 12 jaar: 6
- Van 12 tot 15 jaar: 5
Afgesloten kinderen
Acceptatie hulpverlening: 21
Zelfstandig opgestarte
omgangsregeling: 7
Vroegtijdig gestopte
kinderen: 4

Aanmeldingen uit
gemeenten
Nijmegen: 38
Wijchen: 6
Beuningen: 2
Groesbeek: 4
Heumen: 2
Mook: 1
Elst: 2
Druten: 1
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Door Rechtbank juridisch
verplicht gesteld: 43
(waarvan op advies van
de Raad van de Kinderbescherming: 20)
- Via Jeugdbescherming
Gelderland: 2
- Via Entréa: 1
- Via Moviera: 1
- Via Veilig Thuis: 3
- Via Jeugd Veilig Verder: 1
- Via gemeente Mook en
Middelaar: 2
- Via regieteam Berg en Dal: 1
- Ouders zelf: 2
(Vanuit Omgangshuis
Arnhem zijn er: inclusief
hierboven 8)

Vrijwilligers
Aantal vrijwilligers: 30
Gestopte vrijwilligers: 1
(door privéomstandigheden)
Wachtlijst van vrijwilligers: 5

Begeleide Omgangsregeling
Begeleidingen: 4
Aanmeldingen: 4
Succesvolle afsluitingen: 2
Vrijwilligers: 6
Nieuwe vrijwilligers: 0
Gestopte vrijwilligers: 0

33

Cijfers Vrijwilligersprojecten:
JIJ&IK

Aanmeldingen*

Totaal

december

november

oktober

september

augustus

juli

5

6

4

80

5

1

4

1

1

26

7

3

1

4

5

5

50

45

30

42

30

43

49

43

510

10

14

16

16

10

10

21

13

171

19

10

17

14

9

21

16

4

7

5

4

4

3

8

12

9

86

13

3

11

12

10

11

5

20

16

15

151

8

3

6

7

3

5

4

9

5

62

113

77

99

115

93

120

119

135

120

1.345

december

Totaal

9

7

3

8

6

Altforst

2

1

1

1

4

5

Appeltern

6

5

4

3

3

4

Beneden-Leeuwen

76

43

40

29

40

Boven-Leeuwen

16

13

20

12

Dreumel

26

11

15

Maasbommel

15

10

5

Wamel

22

13

7

5

181

110

9

26

63

* Aanmelddatum 2019

Vroegtijdig gestopt

2019

2019

0

Lopende koppels

2019

2020

12

Afsluitingen
Plaats

Centrum Ontmoeting
in Levensvragen (COiL)
- 154 mensen bezocht
- 71 nieuwe aanvragen
- 82 actieve vrijwilligers
- 6 vaste groepen
- 3 groepen gestopt

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Alphen

11

7

11

4

13

8

Altforst

3

5

1

1

1

6

Appeltern

4

1

9

4

1

6

Beneden-Leeuwen

71

43

35

32

45

43

Boven-Leeuwen

19

11

18

12

17

19

Dreumel

29

15

13

6

16

13

Maasbommel

11

13

11

8

10

1

Wamel

15

12

14

8

10

7

5

6

2

170

112

118

77

Onbekend
Totaal
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Kwartaal 1

Kwartaal 4

3

85

1

30

3

5

45

34

35

487

10

20

12

168

21

13

11

196

2

9

4

10

86

11

9

11

16

11

139

4

3

3

1

9

8

63

96

108

77

106

102

96

1.299

7

2

8

1

5

6

3

6

1

2

40

37

34

38

11

9

10

18

30

11

3

4

13

9

6

9

119

118
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november

6

oktober

2019

september

2018

augustus

Vroegtijdig gestopt*

juli

13

juni

2019

mei

2018

april

Succesvol afgerond

maart

Aantal

februari

Afgesloten

januari

Gestart

34

4

11

Totaal

Kwartaal 4

8

Alphen

Onbekend

Mate 4 You

Kwartaal 3
juni

46

mei

92

april

Aantal cliënten: 92
Waarvan in zorg
(begeleidingen): 76
Aantal intakes: 42
Aantal nieuwe
koppelingen: 30
Aantal afgesloten contacten:
28 (waarvan helaas 12
mensen overleden)
Aantal buddy’s: 46

Kwartaal 2
maart

Buddyzorg

januari

Plaats

Kwartaal 1
februari

Budgetafspraak: 35
Koppelingen: 25
Aanmeldingen van
kinderen: 36
Afsluitingen: 22
Vrijwilligers: 26

Cijfers VraagWijzer
West Maas en Waal:

8

3

35

Cijfers VraagWijzer West Maas en Waal:
Wachttijd*

9,6
(1)

Dreumel

WMO nieuw

3.543

Jeugdwet

1.278

Lindenholt

823

Nieuw+klassiek

Midden

947

WMO Jeugd

1,2
(16)

2,8
(234)

1,4
(6)

1,3
(10)

1,1
(8)

2,4
(4)

2,8
(77)

Oost

1,2
(17)

1,7
(10)

1,0
(12)

1,1
(4)

1,6
(10)

3,0
(109)

Zuid

926

1,2
(3)

5,6
(1)

1,3
(4)

3,6
(3)

0,0
(1)

2,8
(4)

3,7
(31)

Onbekend

177

2,2
(6)

1,5
(6)

1,1
(9)

1,2
(5)

2,2
(9)

1,3
(9)

0,6
(1)

2,5
(60)

4,0
(3)

4,6
(2)

0,0
(1)

2,7
(1)

0,4
(2)

4,6
(1)

0,7
(1)

3,1
(19)

1,9
(1)

0,0
(1)

0,5
(3)

1,0
(1)

1,0
(1)

0,3
(1)

4,3
(58)

4,4
(60)

1,3
(75)

1,3
(56)

1,7
(62)

1,3
(52)

9,0
(2)

1,4
(4)

0,3
(1)

0,0
(1)

4,5
(11)

4,7
(16)

4,5
(18)

3,9
(22)

3,0
(28)

1,5
(31)

1,2
(23)

6,1
(2)

3,1
(1)

6,4
(3)

5,5
(14)

3,2
(7)

2,1
(11)

1,0
(10)

9,7
(3)

4,6
(5)

4,1
(3)

5,7
(5)

3,5
(10)

5,8
(15)

2,7
(15)

Maasbommel

5,5
(2)

4,6
(3)

3,5
(4)

10,8
(2)

4,2
(3)

6,6
(1)

Wamel

5,5
(3)

2,6
(6)

18,3
(1)

8,0
(3)

3,1
(2)

Onbekend

0,4
(2)

0,9
(2)

0,4
(1)

8,4
(3)

2,5
(76)

0,7 (8)
1,6
(43)

2,9
(601)

* Gemiddelde wachttijd in weken

Nieuw-West
Noord
Oud-West

Totaal

Centrum
Dukenburg

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

2,7
(10)

5,2
(5)

5,0
(11)

5,8
(16)

7,2
(13)

3,5
(11)

8,7
(9)

4,8
(9)

4,5
(114)

WMO klassiek

3,4
(13)

2,6
(16)

2,1
(18)

2,4
(9)

2,4
(33)

2,3
(36)

2,9
(55)

3,6
(57)

3,0
(29)

2,9
(31)

5,0
(28)

4,1
(21)

3,1
(346)

Jeugd

5,0
(9)

13,6
(8)

1,3
(3)

4,0
(2)

6,4
(9)

5,3
(7)

6,0
(3)

8,9
(10)

2,3
(15)

7,2
(13)

11,1
(16)

7,1
(95)

2,8
(234)

0,0
(1)

0,0
(4)

3,0
(1)

1,0
(2)

3,0
(1)

WMO klassiek en
begeleiding (combi)
Totaal

3,5
(30)

4,9
(34)

2,1
(29)

1,9
(15)

2,5
(45)

3,3
(50)

3,5
(74)

Totaal

oktober

1,0
(6)

Onbekend

december

september

2,4
(8)

5,0
(1)

november

augustus

1,7
(10)

GPK

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari
2,3
(6)

10.182

Gemiddelde wachttijd per werksoort*
Soort
476
1.777

8,8

Jeugdwet

6,0

Lindenholt

738

* In weken per jaar

Midden

843
1.095
456
1.463

3,1

Zuid

857

WMO nieuw

8,2

Onbekend

178

Jeugdwet

Totaal

9.664

9,4

Lindenholt

6,2

Midden

6,7

Nieuw-West

8,2

Noord

6,9

Oost

8,5

Oud-West

9,7

Zuid

8,4

5,1
(55)

2,8
(63)

6,4
(51)

6,5
(53)

4,1
(579)
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* In weken per jaar

Wijkteam

Hatert

4,1
(80)

11,8

Gemiddelde wachttijd (in weken) per jaar

4,8
(8)
5,2
(9)

Soort
WMO klassiek

6,6
(5)
2,0
(1)

Gemiddelde doorlooptijd per werksoort*

867

Oud-West

8,5

17,0
(1)

8,3

WMO nieuw

Dukenburg

6,0
(2)

WMO klassiek

923

1,1
(7)

* Doorlooptijd per werksoort

36

951

6,7

5,0
(2)

215

1.546

Centrum

2,0
(3

48

Hatert

Oost

WMO begeleiding

Overig

340

521

Wijkteam

Noord
Kwartaal 1

1.102

Totaal aantal afsluitingen

Nieuw-West
Doorlooptijd*

4.758

953

1,4
(24)

3,0
(2)

Plaats

1.788

1,9
(22)

6,7
(2)

1,8
(3)

WMO klassiek

Hatert

3,6
(19)

1,1
(5)

6,1
(36)

Dukenburg

448

1,0
(3)

0,3
(3)

4,5
(23)

Centrum

Soort

2,1
(2)

2,7
(8)

4,5
(31)

Wijkteam

3,6
(44)

5,4
(4)

5,8
(29)

Totaal aantal aanmeldingen per werksoort

2,4
(4)

3,8
(5)

Totaal

Totaal aantal aanmeldingen

1,1
(2)

6,9
(2)

Altforst

Totaal

Boven-Leeuwen

december

4,1
(9)

november

4,9
(14)

oktober

Beneden-Leeuwen

Kwartaal 4
september

9,9
(1)

augustus

8,3
(1)

juli

Appeltern

3,2
(2)

Kwartaal 3
juni

8,7
(3)

mei

8,4
(3)

april

Alphen

Kwartaal 2
maart

februari

januari

Plaats

Kwartaal 1

Cijfers Sociaal wijkteam:
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Cijfers per gemeente:
Totaal aantal aanmeldingen 2019

Totaal aantal afsluitingen 2019

Gemeente

Gemeente

Berg en Dal

130

Berg en Dal

88

Beuningen

49

Beuningen

73

Druten

76

Heumen

60

Nijmegen

182

West Maas en Waal
Totaal

572

78

Druten

71

Heumen

46

Nijmegen

215

West Maas en Waal

572

Totaal

Gemiddelde wachttijd in weken

66
555

Gemiddelde doorlooptijd in weken

Gemeente

Gemeente

Berg en Dal

1,8

Berg en Dal

29,5

Beuningen

3,7

Beuningen

37,7

Druten

2,7

Druten

25,9

Heumen

6,5

Heumen

29,4

Nijmegen

29,2

West Maas en Waal

36,8

Nijmegen
West Maas en Waal
Totaal
Gemiddeld

555

26,6

2
9,6
26,6

Totaal

4,4

189,6

189,6

Gemiddeld

31,6

Welke diensten bieden de gemeenten
Gemeente
Berg en Dal

AMW, groepswerk, Omgangsbemiddeling en R75/JOOP

Beuningen

groepswerk, omgangsbemiddeling, R75/JOOP (+ inzet in het Sociaal Team)

Druten

AMW, groepswerk, omgangsbemiddeling, R75/JOOP (+ inzet in het Sociaal Team)

Heumen

AMW (+ inzet in het Kernteam)

Nijmegen

AMW, groepswerk, omgangsbemiddeling, ondersteunende begeleiding, asemanagement
regieteams, gezinscoaching, R75/JOOP, wet tijdelijk huisverbod (+ inzet in Sociale Wijkteams
+ alle inzet Langer Thuis Nijmegen)

West Maas en Waal

AMW, groepswerk, omgangsbemiddeling, R75/JOOP (+ inzet in VraagWijzer)

Top 5 problematiek per gemeente
Nr. Berg en Dal

Beuningen

Druten

Heumen

Nijmegen

West Maas en Waal

1

Echtscheiding

Psychosociale
problematiek

Financiën/
inkomen

Psychosociale
problematiek

Psychosociale
problematiek

Financiën/
inkomen

2

Familierelatie

Echtscheiding

Echtscheiding

Echtscheidingen

Echtscheiding

Financiën/schulden

3

Psychosociale
problematiek

Financiën/
inkomen

Omgangsregeling Eenzaamheid

Opvoeding

Psychosociale
problematiek

4

Opvoeding

Verwerking

Psychosociale
problematiek

Opvoeding

Huisvesting

Huisvesting

5

Huisvesting

Familierelatie

Huisvesting

Financiën/inkomen Verwerking
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Partnerrelatie
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