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Sterker sociaal werk wil bijdragen aan sterke en veerkrachtige gemeenschappen en individuen,
preventie en afschaling van zorg en een gebiedsgerichte basisinfrastructuur. We bieden
ondersteuning en begeleiding, en waar nodig ook toegang. Jeugd en ouderen hebben daarbij onze
bijzondere aandacht. In deze rapportage geven we een update over de ontwikkelingen van Sterker
sociaal werk en de Sociale Wijkteams in Nijmegen (SWT) in het afgelopen kwartaal.

CORONA STERKERBREED

Terug‐ en vooruitblik
De afgelopen maanden is de samenleving stap voor stap weer 'heropend'. Hoe is Sterker met de
coronacrisis omgegaan? Een korte terugblik.










Nadat op 15 maart landelijke maatregelen worden afgekondigd zet Sterker in op continuïteit
van dienstverlening vanuit huis. Face‐to‐face‐contact was alleen mogelijk in urgente situaties.
Medewerkers werden gefaciliteerd om thuis te werken m.b.v. ICT‐tools en ‐instructies, naast
extra aandacht voor een gezonde werkplek en vitaliteit.
Op 18 maart werd sociaal werk als 'cruciaal beroep' aangemerkt: thuiswerken blijft de norm,
maar dit stelt medewerkers in de gelegenheid om noodopvang voor hun kinderen aan te
vragen.
In april volgden de eerste versoepelingen van de landelijke maatregelen: scholen, jeugdsport
en kinderopvang starten beperkt weer op. Tegelijkertijd komen de eerste signalen dat
maatschappelijke problemen (eenzaamheid, huiselijk geweld) toenemen. Sterker voelt haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid en versoepelt de eigen maatregelen: face‐to‐face‐
contact is vaker mogelijk (als de voortgang van dienstverlening er om vraagt, niet enkel in
urgente situaties).
In mei lijkt de piek van de corona‐uitbraak achter de rug. Voor sociaal werkers zijn persoonlijke
beschermingsmiddelen beschikbaar, waardoor ook face‐to‐face‐contact mogelijk is bij met het
coronavirus besmette cliënten. Waar face‐to‐face‐cliëntcontact al eerder mogelijk was, is face‐
to‐face‐deelname aan overleggen ook weer mogelijk als digitaal niet volstaat.
Sinds juni kunnen medewerkers weer zelf, zonder noodzakelijk overleg met hun
leidinggevende, besluiten over face‐to‐face‐contact. Locatie gebonden diensten zoals
dagbesteding voor ouderen en het Omgangshuis (regio Nijmegen) voor kinderen van ouders
in (v)echtscheiding zijn weer open. Werken op kantoor wordt langzamerhand weer mogelijk
en overleggen en cliëntgesprekken kunnen weer op kantoorlocaties plaatsvinden.

De coronacrisis heeft een zwaar beroep gedaan op medewerkers van Sterker ‐ het thuiswerken valt
niet altijd mee en het 'achter de voordeur' komen was een tijdlang moeilijk en werd gemist. Gelukkig
hebben we continuïteit kunnen bieden voor vrijwel alle dienstverlening, vaak met digitale
alternatieven. Door het wegvallen van onder meer reistijd en overlegmomenten zijn wachttijden ook
afgenomen. We hebben ondertussen intern geïnventariseerd wat de coronacrisis betekent voor onze
werkwijze: welke best practices kunnen we behouden? Dat gaat onder meer over de voordelen van
digitaal werken. Het 'nieuwe normaal' moet een optimale mix zijn van digitaal werken en face‐to‐face‐
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contact. Daarnaast hebben we onderzocht wat de coronacrisis betekent voor onze doelgroep en de
essentie van het vak van sociaal werker. Met gerichte interventies willen we, samen met
samenwerkingspartners, de consequenties van de coronacrisis voor onze doelgroepen (nieuwe
doelgroepen en eerdere doelgroepen die door de coronacrisis extra geraakt zijn) zo goed mogelijk
opvangen.
Coronahulp
Naast de reguliere dienst‐ en hulpverlening van Sterker, hebben we de afgelopen maanden specifiek
ingezet op 'coronahulp'. Enerzijds vormden we daarmee de achterwacht voor de speciale hulplijn die
de Stips/Bindkracht10 had opgezet. Wanneer meer nodig was dan de Stiplijn kon bieden, kon worden
doorgeschakeld naar Sterker voor (verdere) psychosociale ondersteuning. Anderzijds vormden we een
achterwacht voor zorgprofessionals van het RadboudUMC en LuciVer in Wijchen. Er zijn een tiental
aanmeldingen gedaan die deels zijn opgepakt door vrijwilligers van Sterker/COiL en deels zijn opgepakt
door maatschappelijk werkers of het SWT. De meeste casussen zijn na enkele contacten afgerond
(afgehandeld of bijvoorbeeld doorgezet als SWT‐casus).
Website gezin en Corona stopgezet
We hebben besloten om de website Gezin & Corona Regio Nijmegen uit de lucht te halen. Sinds de
scholen waren begonnen en steeds meer mensen aan het werk gingen, merkten we dat de noodzaak
voor het bestaan van de website grotendeels weg was. De site heeft zijn functie gehad; veel mensen
hebben baat gehad bij de geboden informatie. We zijn dus tevreden met wat we bereikt hebben en
kunnen de site met een goed gevoel stopzetten.

VERSTERKING VOORVELD EN MINDER TOELEIDING NAAR DE TWEEDE LIJN

Binder
Er was de afgelopen periode minder begeleiding
aanwezig op de locatie als gevolg van de
coronamaatregelen. Voor bewoners bleek het
een hele uitdaging om volgens de richtlijnen
samen te leven in het pand. Inmiddels neemt de
begeleiding ter plekke toe. De coördinator heeft
regelmatig afstemmingsafspraken met beheer
en begeleiding.
Ook zijn er weer live intakegesprekken voor de 5
nog openstaande plekken voor 'vragende
bewoners'. Daarnaast zijn er veel gesprekken geweest met 'dragende bewoners'. Een ontwikkeling die
aandacht en zorg vraagt is dat een deel van de 'dragende' bewoners na verloop van tijd toch meer
'vragend' blijken. De problematiek van de 'vragende bewoners' is vaak behoorlijk zwaar. De conclusie
is dat dit zich bij aanvang minder goed liet voorspellen dan gedacht.
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De coördinator verstuurt regelmatig nieuwsbrieven om betrokkenen goed te informeren. Daarnaast
zijn er volop contacten met andere initiatiefnemers in het pand. Het volgend schooljaar zullen twee
afstuderende studenten onderzoek doen naar de leefbaarheid en participatie binnen de Binder.
Financieel Expert in de Wijk (FEW)
Sterker is verbonden aan de financieel expert in de wijk (hierna: FEW) samen met Bindkracht10 en
Bureau Schuldhulpverlening van de gemeente Nijmegen. De FEW is dit jaar in alle wijken in Nijmegen
opgezet. Er zijn vanaf september 10 FEW's actief. Sterker zal in elke wijk de FEW versterken met de
inzet van 2 uur maatschappelijk werk. Met de gemeente is een aantal deeltaken afgesproken (uit
offerte toevoeging Sterker aan FEW 2019/2020). We gaan aansluiten bij nabesprekingen,
cliëntbesprekingen en andere overleggen van de FEW om de expertise psychosociale hulpverlening in
te brengen en een verbinding met het SWT en AMW te maken. We hebben een consultatiefunctie voor
de financieel experts. Indien gewenst kunnen de financieel experts onze maatschappelijk werker actief
inzetten tijdens de intakefase en/of vastlopende casuïstiek. We hebben 10 professionals van Sterker
toegevoegd.
Informatiebijeenkomst Toegang Beschermd Wonen digitaal
De eerder uitgestelde informatiebijeenkomst Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ)
en Toegang Beschermd Wonen (TBW) zal in juli digitaal gaan plaatsvinden. De expertisegroep GGZ van
Sterker krijgt daarin een duidelijke positie en wordt vraagbaak hierover voor collega’s binnen Sterker.
De samenwerkingsafspraken tussen TBW en SWT zijn opnieuw geactualiseerd en zullen tijdens
bovenstaande bijeenkomst nog verder afgestemd worden. Een van de aanpassingen wordt dat er
zoveel mogelijk in eenzelfde verslag gewerkt zal worden.
Groepswerk voorzichtig weer mogelijk
Sinds mei en juni zijn er voorzichtig weer wat fysieke groepsactiviteiten mogelijk; daar waar voor de
aangemelde cliënten geen andere passende hulp voorhanden was. Denk hierbij aan de groep ‘kinderen
na echtscheiding’ en gespreksgroepen voor rouwverwerking. Met alle cliënten is contact geweest en
indien nodig zijn er individuele hulpverleningstrajecten aangeboden. De training ‘Stap Vooruit’
(vergroten van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en probleemhantering) is online aangeboden.

VERSTERKING VAN HULPVERLENING AAN JEUGDIGEN EN GEZINNEN

Resultaten beschikkingsvrije opvoedondersteuning in Noord
Sociaal Wijkteam Noord is in samenwerking met entrea lindehout in februari 2019 gestart met het
beschikkingsvrij inzetten van kortdurende opvoedondersteuning door een ambulant begeleider. In
totaal zijn er sinds de start negen gezinnen in begeleiding/behandeling geweest. Bij overige casussen
is escalatie voorkomen en kon het systeem op eigen kracht verder.
Van de negen gezinnen konden zeven, na een handvol gesprekken, de opvoedkundige vaardigheden
weer in eigen hand nemen, omdat:
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Zij opnieuw overzicht kregen over de eigen situatie, ook in partnerproblematiek en scheiding.
Zij nieuwe vaardigheden eigen gemaakt. Dit zijn zowel vaardigheden bij opvoeding als bij het
contact maken met hun kind(eren).
Zij nieuwe inzichten verkregen in het gedrag van hun kind(eren) en hierbij in staat waren de
nieuwe vaardigheden in de opvoedingssituatie toe te passen.

De overige twee gezinnen zijn respectievelijk verwezen naar Ambulante Gezinsbehandeling en een
psycholoog.
De kracht van het project is dat er snel hulp ingezet wordt om erger te voorkomen. Ervarings‐
deskundigheid met een systemische kijk vergroot nieuwe inzichten en opvoedingsvaardigheden bij
gezinsleden. Het project lijkt uitermate geschikt voor gezinnen die basis‐opvoedvaardigheden in huis
hebben, beschikken over enige inzichten én waarbij de bereidwilligheid bestaat te reflecteren op deze
zaken.
Door het ontstaan van het Stadsbrede team Jeugd (waar ambulante begeleiders van diverse
zorgaanbieders aan gekoppeld zijn) is de werkwijze van het project in feite geïntegreerd in de
werkwijze van het Jeugdteam. Dit maakt dat het project SWT Noord met entrea lindenhout overbodig
is geworden en daarom hebben we besloten het op te heffen.
‘Wij zijn zeer tevreden over het resultaat van het project, dat aantoont dat een snelle
kortdurende inzet tot mooie resultaten leidt waarmee het overgrote deel van de
geselecteerde gezinnen op eigen kracht weer verder kan. We zijn blij dat deze werkwijze is
overgenomen in team Jeugd. Met dank aan Elif Altintas van Sterker sociaal werk en Ellen
Koremans van entrea lindenhout als kartrekkers en uitvoerders van dit project.’ –

Gebiedsregisseur Noord/West
Activiteiten gericht op 18‐ / 18+ problematiek
Voor de pilot Jeugd zijn er meerdere gesprekken geweest met Judith Bos. Zij was tijdelijk aangesteld
vanuit de gemeente om het ‘hele veld 18‐/18+' goed in kaart te brengen en aanbevelingen te doen.
Afgelopen week hebben er overdrachtsgesprekken plaatsgevonden met haar opvolger Elianne Vossen
(senior beleidsadviseur jeugd met vooral domein 18‐/18+).
De komende periode zal er veel aandacht uitgaan naar het verstevigen en positioneren van het TWES
(tussen wal en schip‐overleg) voorzitterschap. De coördinatie daarvan ligt bij R75.
Een van de grootste aandachtspunten blijft de huisvestingsproblematiek. R75 zal, net als bij Binder en
eerdere tijdelijke woonprojecten, een grote rol blijven spelen in het initiëren van en het aansluiten bij
wooninitiatieven. Hierover zijn nauwe contacten met de gemeente en woningbouwcoöperaties.
Vanuit de gemeente is een overzicht opgesteld met alle wooninitiatieven tussen beschermd en regulier
wonen. Actueel hierin is het 'jongerenproject Nijmegen', een samenwerking tussen de gemeente, R75
en Portaal. Hier wordt deze maand een convenant over opgesteld. Tot slot gaat de gemeente meer
inzetten op het optimaal benutten van toekomstplan na jeugdhulp met verblijf. We gaan kijken of R75
daar ook een rol in kan gaan hebben.
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Kim Schuurman nieuwe Poortwachter EED
Vanaf 1 juli heeft Sterker in de persoon van Kim Schuurman een nieuwe Poortwachter EED. Kim
vervangt Marie‐José Tonnaer, die Sterker heeft verlaten voor een nieuwe uitdaging. Sterker werkt nu
bijna twee jaar met een Poortwachter EED. De betrokken partijen zullen de samenwerking evalueren
en de samenwerkingsafspraken waar nodig worden herzien. Door de corona‐crisis hadden intern
begeleiders meer tijd voor het doen van aanvragen, waardoor we een aanzienlijke toename zagen in
dit kwartaal. Zoals gebruikelijk worden kwantitatieve gegevens en analyse hiervan in een aparte
rapportage verstrekt.
Contact bij vrijwilligersprojecten
Verschillende vrijwilligersprojecten kwamen vanwege de coronamaatregelen vanaf medio maart stil
te liggen. Omdat er geen mogelijkheid tot face tot face contact was werd door de coördinatoren
aangestuurd op andere vormen van contact. Er is met name telefonisch contact gebleven.
‘Bij het project Jij & Ik zijn er momenteel 11 stagiaires en 4 vrijwilligers actief. We hebben
wel gekeken naar creatieve oplossingen om op een leuke manier in contact met elkaar te
blijven. Voor kinderen is alléén contact via (video)bellen vaak niet genoeg. De vrijwilligers
hebben onderling ideeën uitgewisseld over de manieren hoe zij in contact konden blijven
met de deelnemers. Eind mei is een deel van de vrijwilligers, onder strikte voorwaarden,
weer op bezoek gegaan bij de deelnemers. Beide partijen vonden het prettig dat contact
deels weer mogelijk was.’ – Coördinator Jij & Ik

‘Het Omgangshuis werd per medio maart gesloten in verband met de Coronamaatregelen.
Het face tot face contact werd vervangen door middel van (video)bellen en foto's en films
doorsturen. Op deze wijze is er contact gebleven tussen ongeveer 80% van de ouders en
kinderen. Begin mei is het omgangshuis weer geopend op een nieuwe locatie op basis van
1,5 meter afstand voor vrijwilligers en ouders, met een buitengrasveld. Per 1 juni is het
omgangshuis uitgebreid van alleen de zaterdagen naar alle zaterdagen en woensdagen.’
– Coördinator Omgangshuis

Overige ontwikkelingen








Het Stadsbrede Team Jeugd heeft afspraken met de gemeente Nijmegen kunnen maken om
extra inzet van hulp in gezinnen snel te kunnen realiseren. Ook lijfelijk cliëntcontact was vlot
weer mogelijk daar waar de regels in acht genomen konden worden. De aanmeldingen liepen
in het begin van deze periode terug maar dit wordt inmiddels weer ingehaald.
Het Stadsbrede Team Jeugd is vanaf mei versterkt met 5 professionals vanuit de tweede lijn
die zijn gedetacheerd. Het goed inwerken was een uitdaging door de coronamaatregelen maar
langzaam vinden zij hun weg.
De tweede groep heeft de training ‘samenwerken aan veiligheid’ succesvol afgerond.
Daarnaast zijn wij bezig met de implementatie van een veiligheidskaart en risicotaxatie‐
instrument.
De drie Casemanagers Integrale Vroeghulp (IVH) van Sterker zijn zich in Nijmegen breed aan
het profileren in de keten ‘het jonge kind’. Zij gaan samen met de casemanagers ‘Kijk op
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kleintjes’ en Passende Kinderopvang aan de slag om de keten goed af te stemmen en samen
te werken.
Er zijn twee professionals met de juiste achtergrond die de gedragswetenschapper gaan
versterken. Hierdoor zijn er meer uren beschikbaar voor bereikbaarheid en kwaliteitstoets.
Veilig Thuis Nijmegen en Sociaalteam Jeugd Nijmegen hebben de samenwerking versterkt.
Veilig Thuis heeft een andere aanmeldroute en een gezamenlijk ontworpen aanmeldformulier.
Ook zijn er nieuwe werkafspraken gemaakt als er sprake is van spoedzaken.
Het uitstellen van de aanbesteding Jeugd heeft impact op onze jeugdprofessionals van
Sterker. De periode van onzekerheid is hiermee nog langer geworden. Wij zijn druk bezig met
de voorbereidingen voor de toekomst van het BBT Jeugd en gezin in 2021. Er worden
verschillende jeugdprofessionals bevraagd voor hun visie hierop.

LANGER MEEDOEN EN LANGER THUIS: ONDERSTEUNING VOOR OUDEREN

Corona‐initiatieven op Wegwijzer024.nl
Veel activiteiten op Wegwijzer024 waren tijdelijk
opgeschort. Het viel soms niet mee om toch in contact te
blijven met anderen, te blijven bewegen of te zorgen voor
de praktische zaken als boodschappen of het aanvragen
van regelingen. Op Wegwijzer024 hebben we daarom
samen met Bindkracht10 gezorgd voor een verzameling
van de belangrijkste corona‐initiatieven in Nijmegen.
Activiteiten voor de Week van de Jonge Mantelzorger zijn verplaatst
De activiteiten en gastlessen hebben het afgelopen kwartaal niet plaatsgevonden als gevolg van de
coronamaatregelen. De mantelzorgconsulenten hebben ook geen huisbezoeken bij mantelzorgers
thuis afgelegd. Veel mantelzorgers blijken (terecht) voorzichtig te willen zijn. Hierdoor zijn er in de
afgelopen periode minder vragen binnengekomen. De vragen die wel binnenkwamen, konden
telefonisch beantwoord worden.
De vraag van mantelzorgers om respijtzorg in te zetten is nog steeds aanwezig, maar in mindere mate
dan voorheen. Ook dit komt voort uit het feit dat mantelzorgers voorzichtig willen zijn in verband met
het coronavirus. Mantelzorgers kunnen naast de reguliere respijtzorgregeling tot 1 september gebruik
maken van de 'respijtzorgregeling i.v.m. corona'. Als een deelnemer van een dagbestedingslocatie door
het virus niet naar de dagbesteding kan gaan, kan er door Mantelzorg Nijmegen besloten worden om
deze respijtzorgregeling toe te kennen.
In het kader van de Week van de Jonge Mantelzorger (1 t/m 7 juni) zijn er kaartjes met een persoonlijke
boodschap verstuurd naar Nijmeegse jonge mantelzorgers. Fysieke activiteiten in het kader van deze
week, zoals het uitdelen van de cadeaubonnen en het organiseren van activiteiten worden
doorgeschoven naar de tweede Week van de Jonge Mantelzorger in oktober en naar de Week van de
Jonge Mantelzorger in 2021.
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EXPETRISE, ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Impuls voor kwaliteit dossiervorming
Dossiervorming is een belangrijk onderdeel van sociaal werk. Uit de meest recente dossiertoetsingen
blijkt dat er flinke verbeterslagen zijn gemaakt ten opzichte van eerdere toetsingen.
Onderzoeksverslagen zijn completer en toestemmingsformulieren worden goed gebruikt. Uiteraard
zijn er ook verbeterpunten. Zo is lang niet altijd helder wat er qua dossiervorming precies verwacht
wordt en zijn rapportage‐afspraken niet altijd geheel duidelijk of niet vastgelegd. Hierdoor neemt de
kans op fouten neemt toe. Vanuit het streven om in de (nabije) toekomst cliënten rechtstreeks inzage
te geven in hun dossier, zetten we extra in op de verdere verbetering van de kwaliteit en leesbaarheid
van dossiers. Sterker werkt daarom aan een systeem voor structurele dossiertoetsingen (het hele jaar
door) waarbij collega's persoonlijke feedback krijgen op hun wijze van verslaglegging. Daarnaast wordt
gekeken naar mogelijkheden voor collegiale toetsing en is extra aandacht voor dossiervorming bij het
inwerken van nieuwe medewerkers.
Spiegelgesprek levert verbetersuggesties
Sterker hield in februari een spiegelgesprek als onderdeel van het doorlopende cliënttevredenheids‐
onderzoek. Hierbij gingen 13 cliënten en 7 SWT‐collega's met elkaar in gesprek. Daarnaast waren er 4
toehoorders aanwezig. Uit het gesprek kwam een aantal verbetersuggesties, waaronder:





Transparante introductie van de werkzaamheden van het SWT bij eerste contact zorgt
ervoor de cliënt beter weet wat hij kan verwachten.
Transparante communicatie over wachttijden. De lengte van de wachttijd lijkt niet het
grootste probleem, maar de onduidelijkheid erover wel.
Het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur nog beter toepassen.
Het onderbouwen van besluiten, niet omdat de cliënt het altijd mee eens moet zijn, maar
zodat hij wel kan volgen waarom een besluit wordt genomen.

De spiegelgesprekken zorgen voor verbinding, wederzijds begrip en geven een blik op elkaars
leefwereld. Twee keer per jaar zou een goede frequentie kunnen zijn om dergelijke input op te halen
bij onze cliënten en collega’s.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN

Stokje overgedragen aan nieuwe Sociaal Werker van het Jaar
De afgelopen 14 maanden mocht onze collega Norbert Wijnhofen Sociaal
Werker van het Jaar zijn. Hij heeft in die 14 maanden velen geïnspireerd met zijn
visie op het vak. Daarbij moesten heilige huisjes er af en toe aan geloven, maar
daaronder ging juist een sterk vertrouwen schuil in alle soorten professionals
die elke dag proberen mensen en gemeenschappen veerkrachtiger te maken.
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Norbert heeft de noodzaak tot meer verbinding tussen psychiatrie en sociaal werk in de wijk een sterke
impuls gegeven. De discussie hierover is nu in volle gang en gaat zeker tot nieuwe inzichten leiden. De
gevolgen van de corona‐crisis voor mensen met psychiatrische problemen onderschrijven het pleidooi
van Norbert, zo blijkt uit onderzoek dat de opbloeiende saamhorigheid in wijken grotendeels aan deze
groep voorbij te gaan. Sterker sociaal werk is trots dat Norbert de afgelopen periode gezicht en stem
mocht zijn voor wat sociaal werk anno 2020 kan betekenen voor mensen die het even niet redden én
voor de samenleving als geheel. Sociaal werk wordt met recht gerekend tot de cruciale beroepen.
Norbert heeft het stokje nu officieel overgedragen aan de Sociaal Werkers van het Jaar 2020; Simone
Duin, Marloes Olde Hampsink en Marcel van Eck.
COiL bestaat 15 jaar
Het Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL) bestaat 15 jaar! Het COL, voorloper van het huidige
COiL, werd opgericht om zingevingsvragen die gepaard gaan met het ouder worden te horen, naar het
levensverhaal van mensen te luisteren, en nabij onze Nijmeegse medemens te zijn.
Het COiL heeft altijd gedraaid op betrokken en bevlogen vrijwilligers; vrijwilligers die geïnteresseerd
zijn in het verhaal van de ander. Vrijwilligers die vaak langdurige contacten met mensen aangaan en
een tijd met iemand optrekken. Gespreksgroepen over levensthema’s worden begeleid en
waardevolle ontmoetingen vinden plaats. Honderden momenten van inzicht, contact, dankbaarheid,
acceptatie, compassie, opluchting en medemenselijkheid.
Zingeving blijft een onderwerp dat nooit ‘af’ is: het gaat om ‘trage vragen’, die in een samenleving
waarin maakbaarheid en ontwikkeling hoog in het vaandel staan soms lastig zijn. Toch hoort het bij
waardig mens‐zijn om telkens opnieuw de vraag te stellen naar wie we zijn en wat ons leven zinvol
maakt. Telkens in een nieuwe context: de transitie naar volwassenheid, in relaties, ouderschap, ouder
worden, ziek worden, verlies, een nieuwe baan, en zelfs nu in een tijd van een wereldwijde crisis door
het coronavirus. Verhalen van mensen doen ertoe, het verhaal van het COiL gaat daarmee door.
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WAT DOET R75?
R75 biedt hulp aan jongeren tot en met 23 jaar die op meerdere plekken vastlopen of vast dreigen te lopen. Je kunt bij
R75 terecht als je bijvoorbeeld problemen hebt met het vinden van woonruimte, werk, of te maken hebt met schulden.
De hulp is gratis en voor alle jongeren uit de regio Nijmegen. Bij R75 worden jongeren gekoppeld aan een maatschappelijk
werker die, aan de hand van een plan van aanpak, met de jongeren aan de slag gaat om ze weer perspectief te bieden.

WELKE ONDERSTEUNING BIEDT R75?
De hulp bestaat uit concrete en informatieve hulpverlening en uit psychosociale hulpverlening. De maatschappelijk
werker gaat mee naar bedrijven om hulp te vragen, zoekt jongeren thuis of op andere plekken op om hulp te bieden. De
meest voorkomende (hulp) vragen zijn:
• het zoeken van een eigen woonplek;
• hulp bij het krijgen van eigen inkomen;
• zonder schulden en geldzorgen leven;
• weer willen gaan werken of naar school gaan;
• tijdelijk briefadres om stappen vooruit te zetten in het contact met verschillende instanties.

HOE WERKT R75?
De sociale professional van R75 fungeert als ‘spin in het web’ en kijkt met de jongere waar de beste hulp ingevlogen kan
worden. Screening vindt vaak plaats aan de poort en heeft daardoor ook de functie van vindplaats. Andere organisaties
gebruiken R75 om in contact te komen met jongeren. Ook geven cliënten van R75 vaak de contactgegevens van R75 door
aan vrienden om hulp te zoeken. R75 is soms ook de intermediair bij het doorverwijzen van de jongere naar een
netwerkpartner; er vindt dan een warme overdracht plaats en R75 zorgt ervoor dat de jongere op de juiste plek aankomt.
Vanuit dit contact met de netwerkpartner komen ook weer nieuwe aanmeldingen en aanvragen voor briefadressen.
Voor netwerkpartners zijn de professionals van R75 ook beschikbaar voor consultatie, bijvoorbeeld om mee te denken
in situaties van jongeren met complexe problematiek of om te overleggen of een aanmelding bij R75 een juiste stap is.
Dit wordt in het cliëntenoverleg van R75 gezamenlijk besproken en besloten onder leiding van een gedragsdeskundige
vanuit Entrea.
Naast de netwerkpartners biedt R75 ook de mogelijkheid tot consultatie aan andere verwijzers, andere zorgaanbieders
die vastgelopen zijn in hun traject met een jongere en om advies vragen. Ook voor buiten de regio. Zij maken daarbij
gebruik van de deskundigheid en de sociale kaart van R75 of bijvoorbeeld door het sturen van een lijst met
mogelijkheden tot het zoeken van een kamer.
Ten slotte fungeert R75 vaak als vindplaats van een jongere voor andere organisaties, mede dankzij het feit dat R75
briefadressen aanbiedt aan jongeren. Wanneer de collega van de andere organisatie geen contact meer heeft met een
jongere, en hij/zij uit beeld is, wordt R75 gevraagd contact op te nemen met de organisatie om door te geven wanneer
de jongere de post gehaald heeft. Omgekeerd wordt er aan R75 gevraagd om aan de betreffende jongere door te geven
of hij/zij weer contact op wil nemen met de andere organisatie. Op deze wijze heeft R75 een signalerende functie.
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UITGELICHT

R75 IS MEER DAN INDIVIDUELE BEGELEIDING – EEN AANTAL VOORBEELDEN

Werkbedrijf Nijmegen | R75 daagt andere instellingen uit om signalen ook intern
binnen hun eigen organisatie op te pakken, en ideeën uit te werken. Een voorbeeld
hiervan is het Werkbedrijf Nijmegen. Omdat jongeren vaak niet uit zichzelf bij het
Werkbedrijf terechtkomen, gaat R75 met ze mee. Daarnaast is wekelijks een
medewerker van het Werkbedrijf bij R75 aanwezig, om de drempel van de jongere om
met het Werkbedrijf in gesprek te gaan te verlagen.

Vanuit verschillende trajecten
met jongeren signaleerde
R75 dat er behoefte is aan
huisvesting voor een
kwetsbare, zorgmijdende
groep jongeren.

Tijdelijk Wonen | Vanuit verschillende trajecten met jongeren signaleerde R75 dat er
behoefte is aan huisvesting voor een kwetsbare, zorgmijdende groep jongeren met een
veelvuldigheid aan problemen op verschillende leefgebieden. Huisvesting is vaak een
voorwaarde voor een succesvol hulpverleningstraject: bij gebrek aan huisvesting heeft
de hulpverlening onvoldoende effect. Om kwetsbare jongeren in hun
huisvestingsbehoefte te kunnen voorzien heeft R75 initiatief genomen om een
samenwerking op te zetten met gemeente Nijmegen (Bureau Bijzondere
Dienstverlening), JeugdFACT Nijmegen en woningcorporatie Talis. Talis heeft 9 kamer ter
beschikking gesteld, waarbij R75 zorgdraagt voor de intake en begeleiding van de
jongeren. Daarnaast hebben de professionals van R75 beheertaken en een spilfunctie in
de samenwerking tussen de jongere, hulpverlening en woningbouw. Mede op basis van
dit project zoekt R75 ook verbinding met andere woningcorporaties.

Tussen Wal en Schip | R75 speelt een coördinerende rol in het netwerk ‘Tussen Wal en
Schip’. Deze doelgroep bestaat uit kwetsbare jongeren van 13 tot 23 jaar die verblijven (of
hebben verbleven) in een vorm van jeugdhulp met verblijf, dus vaak te maken hebben met
vragen of problemen op gebied van wonen en zorg, en de overstap moeten maken van het
jeugdstelsel naar het stelsel van jongvolwassenen (op het moment dat zij 18 jaar worden).
Op basis van een regionaal onderzoek naar deze doelgroep heeft R75 een ronde gemaakt
langs alle belangrijke organisaties die te maken hebben met deze doelgroep. In de
gesprekken met deze organisaties hebben we verkend wat zij doen ten aanzien van deze
groep en wat zij missen. Hierna zijn twee bijeenkomsten georganiseerd zodat
samenwerkingspartners elkaar in praktijk goed weten te vinden als het om deze doelgroep
gaat. Om de samenwerking goed vorm te blijven geven, is intussen het netwerkoverleg
‘Jongeren tussen wal en schip’ ontstaan waarin R75 actief participeert.
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Omdat jongeren vaak niet uit
zichzelf bij het Werkbedrijf
terechtkomen, gaat R75
met ze mee.

R75 heeft veel aandacht voor
jongeren die na verblijf in
een jeugdhulpinstelling
tussen wal en schip dreigen
te vallen
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TOELICHTING BIJ DE CIJFERS

In voorgaande rapportages zijn de cijfers van het betreffende kwartaal vergeleken met een voorgaand
kwartaal. Om een beter beeld te kunnen geven van de ontwikkeling per kwartaal, is ervoor gekozen
om vanaf deze rapportage de cijfers met een hetzelfde kwartaal uit een voorgaand jaar te vergelijken.
De onderstaande toelichting is zodoende gebaseerd op een vergelijking van Q2 2020 met Q2 2019.
Maatschappelijk werk


Het totaal aantal aanmeldingen is in Q2 2020 (429) afgenomen ten opzichte van Q2 2019
(448). De meeste aanmeldingen in 2020 tot en met Q2 zijn gedaan voor AMW (144), SMW (93)
en Groepswerk (71). In 2019 werden tot en met Q2 de meeste aanmeldingen gedaan voor
AMW (155), SMW (111) en Groepswerk (69). Binnen de werksoort Groepswerk is dus een
toename in het aantal aanmeldingen geconstateerd in 2020.



De meeste aanmeldingen in 2020 (tot en met Q2) gedaan op eigen initiatief (92). Ook is een
groot deel afkomstig van onderwijsinstellingen (86). In 2019 (tot en met Q2) kwamen de
meeste verwijzingen vanuit onderwijsinstellingen (122) gevolgd door het Sociaal wijkteam
(111).



Het aantal afsluitingen is tot en met Q2 2020 (448) toegenomen ten opzichte dezelfde periode
in 2019 (435). De meeste afsluitingen hebben tot en met Q2 2020 plaatsgevonden binnen het
AMW (178) gevolgd door het SMW (123). Het grote aantal afsluitingen binnen deze
werksoorten ligt in lijn met de cijfers uit 2019.



Ook tot en met Q2 2020 (237) zijn de meeste trajecten, net zoals in dezelfde periode in 2019
(241), afgesloten nadat de hulpverlening is afgerond.



De meest voorkomende problematiek tot en met Q2 2020 is net zoals in Q2 2019 enkelvoudig.
Opvallend is dat het aantal vragen met meervoudige problematiek toenemen ten opzichte van
2019 (187) naar 220 in Q2 2020. De aard van de problematiek bevindt zich veelal op
psychosociale vlak (20%).



De wachttijd in weken is in de periode tot en met Q2 2020 (1,7) afgenomen ten opzichte van
Q2 2019 (2,5).



De gemiddelde doorlooptijd in weken is tot en met Q2 2020 (33,3) toegenomen ten opzichte
van Q2 2019 (28,3).



SMW‐doorverwijzingen: Dossiers die binnen het SMW zijn afgesloten hebben in de periode
tot en met Q2 2020 net zoals in dezelfde periode in 2019 (68 van de 125 afgesloten SMW‐
casussen) hebben veelal niet geleid tot een doorverwijzing (75 van de 123 afgesloten SMW‐
casussen).



Binnen het SMW waren er in Q2 2020 iets minder trajecten dan in het eerste kwartaal van
2019. Het totaalaantal contactmomenten binnen het SMW is tot en met Q2 2020 (123)
afgenomen ten opzichte van Q2 2019 (125).
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In de periode tot en met Q2 2020 (24) is de meest uitgevoerde interventie binnen het SMW
procesmatige hulpverlening. Ook is er in Q2 2020 (23) veel informatie en advies gericht op
kind/ouder gegeven. Dit komt overeen met cijfers afkomstig uit dezelfde periode in 2019.



Doelrealisatie SMW: Van het totaalaantal afgesloten dossiers SMW is in Q2 2020 82 dossiers
afgesloten nadat alle doelen behaald zijn. Binnen 32 dossiers zijn de doelen deels behaald, in
9 dossiers zijn de doelen niet behaald. In Q2 2019 zijn 78 dossiers afgesloten nadat alle doelen
behaald zijn, 29 dossiers waarbij de doelen deels behaald zijn en 17 dossiers waarbij de doelen
niet zijn behaald. Het aantal dossiers dat succesvol wordt afgesloten is in 2020 ten opzichte
van 2019 dus toegenomen!

Meer informatie over de cijfers is terug te vinden in Bijlage 1: Cijfers Maatschappelijk werk.
Sociale Wijkteams Nijmegen


Het totaalaantal aanmeldingen is in Q2 2020 (1.990) lager dan in Q1 2019 (2.574). De
verwachting is dat dit aantal nog iets zal oplopen gezien de ervaring dat aan het begin van een
nieuw kwartaal niet alle aanmeldingen uit het vorige kwartaal direct zijn verwerkt in het
registratiesysteem.



In Q2 2020 zijn in Dukenburg (364), Oost (295) en Nieuw‐West (202) de meeste aanmeldingen
gedaan. Een vergelijkbaar beeld was zichtbaar in Q2 2019.



In Q2 2020 zijn, net zoals in Q2 2019, voor WMO‐klassiek (2.308) en WMO‐nieuw (1.405) de
meeste aanmeldingen gedaan. Zowel het aantal aanmeldingen met betrekking op het
verlengen of wijzigen van een huidige indicatie (herindicaties) als het aantal aanmeldingen met
betrekking op een nieuwe vraag is in Q2 2020, als gevolg van het lagere aantal aanmeldingen,
afgenomen ten opzichte van Q2 2019.



De werkvoorraad (het aantal aanmeldingen met de status ‘actief’ of ‘wachttijd’) is in Q2 2020
het hoogst in Dukenburg (391) en Oost (390). Dit beeld komt overeen met het beeld uit Q2
2019, ook toen was de werkvoorraad het hoogst in Oost (507) en Dukenburg (494).



De gemiddelde wachttijd in weken is in Q2 2020 afgenomen ten opzichte van Q2 2019. April
2020 is de gemiddelde wachttijd in weken gelijk gebleven aan Q2 2019, namelijk 6,6 weken. In
mei 2020 is de gemiddelde wachttijd in weken, ten opzichte van Q2 2019, gedaald naar 6,8
weken (7,0 weken in Q2 2019) en in juni 2020 is deze gedaald naar 6,4 weken (7,9 weken in
Q2 2019). Deze afname is voornamelijk te merken binnen Wmo‐klassiek. De gemiddelde
wachttijd in weken voor Wmo‐klassiek bedroeg in april 2020 5,8 weken (Q2 2019 6,6 weken),
mei 2020 5,3 weken (Q2 2019 7,0 weken) en juni 2020 4,7 weken (Q2 2019, 8,0 weken). De
wachttijden voor Wmo‐nieuw zijn ten opzichte van Q2 2019 toegenomen. De gemiddelde
wachttijd in weken bedroeg in april 2020 8,6 weken (Q2 2019 6,9 weken), mei 2020 10,6 weken
(Q2 2019 7,9 weken) en juni 2020 10,6 weken (Q2 2019, 8,7 weken). De corona‐crisis is hier
vermoedelijke de belangrijkste oorzaak van.



Het aantal cliënten dat meer dan 4 weken heeft gewacht op het eerste keukentafel gesprek is
in Q2 2020 het hoogst in Zuid (68%), Centrum (65%) en Oost (60%). In absolute aantallen is het
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aantal wachtende cliënten het hoogst in Oost (437), Dukenburg (399) en Oud‐West (273). De
lange wachttijd per maand wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkdruk/wachtlijst.


Het aantal afsluitingen tot en met Q2 2020 (5.121) hoger in vergelijking met 2019 (4.884). 66%
van de afsluitingen tot en met Q2 2020 leidt tot de toeleiding naar een maatwerkvoorziening
WMO, 13% tot een oplossing binnen de eigen kracht/het netwerk van de cliënt en 9% tot de
toeleiding naar een individuele voorziening Jeugdwet. Deze percentages wijken niet of
minimaal af ten opzichte van Q2 2019.



In 2020, tot en met Q2 2020, (2.047) vindt in de meeste gevallen (77%) geen ondersteuning
vanuit het SWT plaats, alleen onderzoek en toeleiding. Indien wel ondersteuning vanuit het
SWT heeft plaatsgevonden heeft dit onderzoek, als gevolg van de corona‐crisis, veelal
telefonisch‐ en schriftelijk plaatsgevonden.



De gemiddelde doorlooptijd in weken, de tijd tussen het 1e (keukentafel)gesprek en de datum
van afsluiting is in Q2 2020 gedaald naar 5,1 ten opzichte van Q2 2019 (6,7). De gemiddelde
doorlooptijd per werksoort is over het algemeen ook gedaald. De langste doorlooptijd in Q2
2020 (10,0) bevindt zich binnen de jeugdwet, deze wachttijd is wel dalende ten opzichte van
Q2 2019 (12,3).



Het aantal maatwerkvoorzieningen Wmo tot en met Q2 2020 (4.956) is toegenomen ten
opzichte van Q2 2019 (4.628). De indicatie die in 2020 tot en met Q2, net zoals 2019, het
meeste is afgegeven is Hulp bij huishouden (1.668).



Het aantal maatwerkvoorzieningen Jeugd is in 2020 tot en met Q2 (209) flink afgenomen ten
opzichte van dezelfde periode in 2019 (719). De indicatie die in Q2 2020 het meeste is
afgegeven is Jeugdhulp ambulant (106). Logischerwijs is het aantal maatwerkvoorzieningen
Jeugd per wijk ook afgenomen.



Tot en met Q2 2020 scoort de dienstverlening van het SWT een 8,0 (schaal 1 tot 10) voor
tevredenheid. Dit is een toename ten opzichte van 2019, toen scoorde het SWT een 7,5. Per
wijk zijn er verschillen te zien: in Centrum is de klantervaring gedaald van 8,1 in Q2 2019 naar
7,7 in Q2 2020, mogelijk veroorzaakt door hogere wachttijden op een lager aantal
aanmeldingen. In Hatert en Oud‐West is de klantervaring ten opzichte van Q2 2019 in Q2 2020
toegenomen naar 8,1 in Q2 2020 Hatert (7,7 in Q2 2019) en 7,7 in Q2 2020 Oud‐West (7,4 in
Q2 2019).

Meer informatie over de cijfers is terug te vinden in Bijlage 2: Cijfers Sociale wijkteams.
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BIJLAGE 1: CIJFERS MAATSCHAPPELIJK WERK
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BIJLAGE 2: CIJFERS SOCIALE WIJKTEAMS NIJMEGEN
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