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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
Sociaal werker: een cruciaal beroep tijdens de coronacrisis
Sterker onderschrijft het belang van de actuele coronamaatregelen en probeert haar bijdrage te
leveren aan het terugdringen van het virus. Tegelijkertijd beseffen we ons dat de coronamaatregelen
veelal algemene maatregelen zijn en dat het appel om zo veel mogelijk thuis te werken niet geldt voor
beroepsbeoefenaars die de samenleving draaiende houden. Al sinds 18 maart worden ook alle soorten
sociaal werkers gerekend tot deze ‘cruciale beroepen’. We willen de gevolgen van de crisis niet nog
erger maken en daarom juist in deze tijd mensen waar nodig letterlijk nabij zijn. Sterker volgt hierin de
lijn van Sociaal Werk Nederland. Wat betekent dit voor onze dienstverlening?
•

•

•

•

Alle face-to-face contacten met cliënten, collega's en samenwerkingspartners zijn toegestaan,
indien zulke contacten bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Onder meer
groepswerk, dagbesteding, huisbezoeken en de inzet van vrijwilligers kunnen dus blijven
plaatsvinden.
Volstaat telefonisch of digitaal contact voor goede dienstverlening, dan doen we dat. We
hebben een afwegingskader ontwikkeld dat medewerkers ondersteunt in het maken van de
afweging tussen face-to-face of digitaal contact.
De persoonlijke veiligheid van medewerkers is van groot belang: als een cliënt (of huisgenoot)
klachten heeft, is face-to-face contact zonder aanvullende beschermingsmaatregelen niet
verantwoord.
Voor alle medewerkers van Sterker die doorgaans geen rechtstreeks contact hebben met
cliënten, is de eerdere maatregel (‘werk zo veel mogelijk thuis’) aangescherpt en gewijzigd
naar 'thuiswerken is de norm'.

De crisis duurt langer dan we hoopten en misschien verwacht hadden. Het is niet anders. We houden
goede moed én proberen ook onze cliënten de moed te geven om door te gaan, binnen de beperkingen
die er zijn.
VERSTERKING VOORVELD EN MINDER TOELEIDING NAAR DE TWEEDE LIJN
Nieuwe vraagstukken Binder
Momenteel zijn 80 van de 117 woonruimtes in gebruik. Een aantal ontwikkelingen leidden tot nieuwe
vraagstukken en aanpassingen aan de uitgangspunten, zoals de scheve verhouding tussen mannen en
vrouwen, ervaren onveiligheid en minder inzet dan voorzien door dragers. Hierover is regelmatig
overleg tussen de gemeente, Talis en Sterker en worden interventies en nieuwe richtlijnen
afgesproken.
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Om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren is er intensiever contact met andere flexwoonprojecten.
Toegang Beschermd Wonen
Medewerkers van de Toegang Beschermd Wonen en Sociale Wijkteams (SWT) weten elkaar steeds
beter te vinden. De samenwerkingsafspraken zijn onlangs geactualiseerd. Belangrijkste aanvulling is
dat onderzoeksverslagen in geval van op- en afschalen van elkaar benut en aangevuld worden, om zo
cliëntvriendelijk mogelijk te werken. Ook is er nu vanuit ieder SWT een vast gezicht voor de
contactpersoon van de GGD.
VERSTERKING VAN HULPVERLENING AAN JEUGDIGEN EN GEZINNEN
Vrijwilligersprojecten Regio Nijmegen
De agenda van het Omgangshuis was voortdurend volgeboekt. Doordat ouders een stap verder zetten
kwamen telkens plaatsen vrij voor nieuwe gezinnen. Nadat de rechtbank haar achterstand had
weggewerkt ontving het omgangshuis in drie weken tijd ruim 20 aanmeldingen van gezinnen uit de
gemeente Nijmegen. De coronamaatregelen belemmeren de omgang niet.
Daar waar binnen het Omgangshuis de coronamaatregelen goed opgevolgd kunnen worden, is dit niet
het geval bij Begeleide Omgang. Zolang er geen garantie gegeven kan worden voor de vrijwilligers dat
er 1,5 meter afstand gehouden kan worden, mag er niet gestart worden.
Naast de bestaande vrijwilligers en de deeltijdstagiaire zijn bij Jij & Ik zijn 10 stagiaires en 4 vrijwilligers
aangenomen. Er waren opvallend veel aanmeldingen van eerstejaars studenten Social Work. De
training en werkbegeleiding zullen face-to-face plaatsvinden. Eind september worden de nieuwe
stagiaires en vrijwilligers gekoppeld met een kind of jongere.
Overige ontwikkelingen
• In september is er voor 20 uur per week een Teamleider SWT Jeugd aangenomen. Dit om de
Gebiedsregisseur te ondersteunen. De teamleider zal de dagelijkse aansturing op zich nemen
en dicht op het team staan.
• Het onderzoeksverslag voor Jeugd is vernieuwd en sinds september geïmplementeerd.
Belangrijke aanpassingen in het onderzoeksverslag zijn de extra aandacht voor veiligheid en
de ruimte voor onderbouwing van onze adviezen. Ook is het verslag meer gericht op eigen
kracht en mogelijkheden, doelen in de eventuele hulpverlening en voorliggende
voorzieningen. Het onderzoeksverslag gaat naar de ouders, de jeugdige en (met toestemming)
de ingezette hulpverlening.
• Door de coronamaatregelen stonden veel gezinnen (extra) onder druk hetgeen tot meer
problemen leidde. De complexiteit in bestaande casussen nam toe en daarnaast kwamen er
meer hulpvragen van casussen die in de nazorg zaten. Deze werden meteen opgepakt.
• In de zomerperiode schreven we samen met de gemeente Nijmegen een werkproces, dat
scherpere richtlijnen omvat voor de inzet van begeleiding. Dit werkproces ging eind
september in. Het proces vraagt meer tijd van de jeugdprofessionals omdat zij een interne
route moeten doorlopen. Deze route kan gezien worden als een 4 ogenprincipe plus. In
december evalueren we dit proces samen met de gemeente.
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•

•

Onze jeugdprofessionals worden maandelijks bijgepraat en geïnspireerd tijdens thema- en
informatiebijeenkomsten. Omdat fysieke bijeenkomsten voor grote groepen nog veel
uitdagingen met zich meebrengen worden de bijeenkomsten online in kleinere groepen
voortgezet. Er is aandacht voor onderwerpen zoals: ‘Werken met JIM’, ‘Richtlijnen Jeugdhulp’,
‘Risicotaxatieinstrument ARIJ’ en de richtlijn Begeleiding.
Er heeft weer een uitgebreid ‘Tussen Wal en Schip’ overleg plaatsgevonden. Een van de
opbrengsten is de start van een casusoverleg om elkaars expertise en inzet nog beter te
benutten en relevante thema’s te bespreken. R75 heeft hierin coördinerende taak.

LANGER MEEDOEN EN LANGER THUIS: ONDERSTEUNING VOOR OUDEREN
Mantelzorg
De mantelzorgconsulenten informeerden telefonisch bij hun mantelzorgers, hoe het hen verging in
deze turbulente tijd. Dit werd gewaardeerd. Aanvankelijk wilden de mantelzorgers voornamelijk
telefonische ondersteuning. Inmiddels zijn er een aantal die weer face-to-face contact wensen. De
mantelzorgconsulenten hebben daarom ook huisbezoeken afgelegd. In augustus organiseerde
Mantelzorg Nijmegen voor de mantelzorgers twee laagdrempelige koffiemomenten. Zo konden zij
elkaar ontmoeten en hun vragen en zorgen met elkaar delen.
De vraag van mantelzorgers om de reguliere respijtzorgregeling in te zetten is in dit kwartaal
toegenomen. Er zijn opnieuw meer trajecten in gang gezet.
De ‘respijtzorgregeling in verband met corona’ is verlengd tot eind 2020. In sommige gevallen is de
ureninzet van Home Instead in overleg met Mantelzorg Nijmegen uitgebreid, om mantelzorgers nog
beter en passender te kunnen ondersteunen. Tot op heden wordt er echter nog weinig gebruik gemaakt
van deze regeling.
Goede Dag
We constateren dat een deel van de ouderen hun vaste activiteit nog niet bezoeken. Samen met
Bindkracht10 starten wij daarom de ontwikkeling van een fysieke starterskit. Dit in de vorm van een
doos, gevuld met informatie, tools, tips & tricks en hulpmiddelen om de kartrekkers van
ontmoetingsgroepen te stimuleren en te ondersteunen bij het herstarten met hun activiteit. Door
middel van de inhoud van de starterskit proberen we twijfelaars te overtuigen van het feit dat ouderen
elkaar prima ‘coronaproof’ kunnen ontmoeten, mits men zich goed voorbereid. Het overstijgende doel
is het voorkomen van nog meer eenzaamheid en afzondering vanwege de coronamaatregelen en de
daarbij horende twijfels en angst.
Met inachtneming van alle maatregelen zijn een deel van de activiteiten van Goede Dag weer gestart.
Er is veel behoefte aan ontmoeting, maar ook veel angst en onzekerheid onder de ouderen.
Ondertussen breiden we de online dagbesteding ‘Goede Dag Online’ verder uit tot een platform waar
digitaal vaardige ouderen nu en ook na corona kunnen vinden.
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LHBT ouderen
Sterker is voorzitter van een werkgroep roze ouderen. Aan deze werkgroep zijn ook COC en
ouderenzorginstellingen, waaronder ZZG, Waalboog, OBG, TVN Zorgt, verbonden. Drie keer per jaar
komen vertegenwoordigers van deze groep bij elkaar om ervaringen en informatie over activiteiten te
delen. Jaarlijks organiseren we een activiteit om het thema LHBT onder de aandacht te brengen. Dit
jaar was het plan om tijdens de Coming Out dag van 11 oktober samen met de werkgroep Qleurig in
het OBG een mooi programma aan te bieden voor ouderen en zorgverleners. Vanwege de
coronamaatregelen hebben we dit uitgesteld tot volgend jaar. Als alternatief en opwarmer voor 2021
bezorgen we regenboogvlaggen bij de Zorginstellingen van Nijmegen met de vraag om die in de eerste
week van oktober te hijsen en daar binnen de locatie aandacht aan te besteden. Daarnaast gaan we bij
de locaties van dagbesteding van Sterker langs met roze tompoezen om met de deelnemers over dit
thema in gesprek te gaan.
Oudere migranten
Sterker is eveneens voorzitter van de Klankbordgroep migrantenouderen waaraan vertegenwoordigers
van de diverse migrantengemeenschappen deelnemen. Deze groep komt tweemaal per jaar bij elkaar.
Onderwerp van gesprek is verbetering van zorg en welzijn van oudere migranten in Nijmegen. Hierbij
is het van belang samen te werken en van elkaar te leren. Vanwege de Coronamaatregelen was de
bijeenkomst van april afgelast. Nog steeds is een aantal deelnemers huiverig om met een groep bij
elkaar te komen. Voor hen die dat
wilden was er in september een
bijeenkomst in het Land van Ooij.
Sinds juli heeft Sterker hier een
eigen moestuin. Ouderen kunnen
hier meewerken of met een kop
koffie genieten van de natuur en
het buiten zijn. Ook leent deze
plek zich goed voor het leggen
van contacten en kunnen
bezoekers verhalen uitwisselen
over
tuinieren.
Afgelopen
september ervoeren deelnemers
van de Klankbordgroep zelf hoe
mooi de plek. Dit leidt mogelijk
tot een toename in verwijzingen.
EXPERTISE, ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
Expertisebevordering Wmo
Sterker investeerde verder in expertisebevordering met betrekking tot de nieuwe Wmo. Onze nieuwe
beleidsmedewerker Wmo boog zich met de expertisegroep onder meer over een efficiëntere
werkwijze rondom het stellen van herindicaties en is inmiddels gestart met de implementatie hiervan.
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Verder is intern een online supportdesk (Wmo-vraagbaak) ingericht waar medewerkers met al hun
vragen over de Wmo terecht kunnen.
SKJ verplicht voor groot deel medewerkers
Sterker heeft oog voor de professionals die verplicht SKJeugd geregistreerd moeten zijn. Wij
ondersteunen nieuwe professionals bij hun beroepsregistratie SKJeugd. Tot deze registratie is
gerealiseerd werken zij onder de supervisie van een SKJeugd geregistreerd professional. Wanneer een
registratie bij SKJeugd niet verplicht is, adviseren wij Registerplein. Onze interne richtlijn is dat ál onze
professionals een beroepsregistratie hebben.
Aanbieden trainingen
Alle jeugdprofessionals zijn getraind en in staat te werken volgens de uitgangspunten van
‘Samenwerken aan veiligheid’. Samen met de trainers en enkele professionals wordt nog onderzocht
hoe de werkwijze goed geborgd kan worden binnen de organisatie.
Samen met de Gemeente Nijmegen onderzocht Sterker hoe de positie en uitvoering van procesregie
en casemanagement in Nijmegen versterkt kan worden. Naast enkele andere verbeterpunten is
besloten om een training te organiseren. In november volgen daarom alle Jeugdprofessionals van het
Stadsbrede team Jeugd de training ‘Casus- en procesregie’.
Door de coronamaatregelen heeft Sterker besloten om structureel te zoeken naar beschikbare elearning modules. Op dit moment biedt Sterker 27 gratis (interne en externe) modules waarvoor onze
professionals zich kunnen inschrijven.
Kwaliteit dossiervorming
Verdere verbetering van de kwaliteit en leesbaarheid van dossiers blijft een punt van aandacht. Zoals
in de vorige update benoemd werkt Sterker daarom aan een systeem voor structurele
dossiertoetsingen (het hele jaar door) waarbij collega's persoonlijke feedback krijgen op hun wijze van
verslaglegging. In de afgelopen periode is er proefgedraaid met het geven van persoonlijke feedback.
Collega’s ervaren dit als leerzaam en zinvol. Deze werkwijze wordt komende periode verder uitgerold.
Uitbreiding van collegiale toetsing wordt momenteel getest door collega’s van team Jeugd. Nieuwe
medewerkers krijgen inmiddels standaard een online basistraining dossiervorming, als onderdeel van
hun inwerkprogramma. Hier wordt op korte termijn een verdiepende training aan toegevoegd.
OVERIGE ONTWIKKELINGEN
In 2021 gaat er veel veranderen voor Sterker. Een deel van de dienstverlening zal overgaan naar andere
organisaties, zoals de werkzaamheden die het Sociaal wijkteam uitvoert ten behoeve van jeugd,
volwassenen en Wmo-klassiek. Andere diensten blijven bij Sterker. Denk hierbij aan dienstverlening
rondom ouderen en echtscheidingsproblematiek. We willen ons als organisatie goed op deze transitie
voorbereiden. Daarom is het afgelopen kwartaal een start gemaakt met de visie op de komende 1,5
jaar. Deze visie zal zowel gaan over “terug naar de basis” en “waar zijn we van” als wat hebben we de
komende periode praktisch te doen om de transitie voor onze medewerkers goed vorm te geven. Op
korte termijn betrekken we de gemeente en onze partners in deze visie om er samen goede invulling
aan te geven.
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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 Q3 2020 met Q3 2019.


Maatschappelijk werk
Het totaal aantal aanmeldingen is in Q3 2020 (639) afgenomen ten opzichte van Q3 2019 (688). De
meeste aanmeldingen in 2020 tot en met Q3 zijn gedaan voor AMW (224), SMW (123) en Groepswerk
(109). In 2019 werden tot en met Q3 de meeste aanmeldingen gedaan voor AMW (235), SMW (160)
en Groepswerk (108). Ten opzichte van Q3 2019 is binnen de werksoort Groepswerk een minimale
stijging in het aantal aanmeldingen geconstateerd.



De meeste aanmeldingen in 2020 (tot en met Q3) zijn gedaan op eigen initiatief (152). Ook is een groot
deel afkomstig van het Sociaal wijkteam (136). In 2019 (tot en met Q3) kwamen de meeste
verwijzingen vanuit onderwijsinstellingen (174) gevolgd door het Sociaal wijkteam (166).



Het aantal afsluitingen is tot en met Q3 2020 (675) toegenomen ten opzichte dezelfde periode in 2019
(630). De meeste afsluitingen hebben tot en met Q3 2020 plaatsgevonden binnen het AMW (283)
gevolgd door het SMW (161). Het grote aantal afsluitingen binnen deze werksoorten ligt in lijn met de
cijfers uit 2019. Binnen Groepswerk is het aantal afsluitingen in 2020 (76 afsluitingen tot en met Q3)
gedaald ten opzichte van 2019 (108 afsluitingen tot en met Q3).



Ook tot en met Q3 2020 (340) zijn de meeste trajecten, net zoals in dezelfde periode in 2019 (351),
afgesloten nadat de hulpverlening is afgerond.



De meest voorkomende problematiek tot en met Q3 2020 (341 casussen) is in tegenstelling tot
dezelfde periode in 2019 (290 casussen) meervoudig. De aard van de problematiek bevindt zich veelal
op het psychosociale vlak (17,6%).



De wachttijd in weken is in de periode tot en met Q3 2020 (2,0) afgenomen ten opzichte van Q3 2019
(2,3). Opvallend is de hoge wachttijd in weken bij JOOP (Q3 2020, 6,1 ten opzichte van 1,4 weken in
dezelfde periode in 2019).



De gemiddelde doorlooptijd in weken is tot en met Q3 2020 (33,4) toegenomen ten opzichte van Q3
2019 (29,2). Er is een kader ontwikkeld dat houvast biedt bij het eerder afsluiten van AMW-casussen.



SMW-doorverwijzingen: Dossiers die binnen het SMW zijn afgesloten hebben in de periode tot en met
Q3 2020 net zoals in dezelfde periode in 2019 (103 van de 178 afgesloten SMW-casussen) hebben
veelal niet geleid tot een doorverwijzing (96 van de 161 afgesloten SMW-casussen).



Binnen het SMW waren er in Q3 2020 iets minder trajecten dan dezelfde periode in 2019. Het totaal
aantal contactmomenten binnen het SMW is tot en met Q3 2020 (161) afgenomen ten opzichte van
Q3 2019 (178).



In de periode tot en met Q3 2020 (36) is de meest uitgevoerde interventie binnen het SMW
verschaffen van informatie en advies gericht op kind/ouder. Ook is er in Q3 2020 (29) procesmatige
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hulpverlening ingezet en zijn er een aantal doorverwijzingen gedaan (29). Dit komt overeen met cijfers
afkomstig uit dezelfde periode in 2019.


Doelrealisatie SMW: Van het totaal aantal afgesloten dossiers SMW zijn in Q3 2020 106 dossiers
afgesloten nadat alle doelen behaald zijn. Binnen 42 dossiers zijn de doelen deels behaald, in 10
dossiers zijn de doelen niet behaald. In Q3 2019 zijn 115 dossiers afgesloten nadat alle doelen behaald
zijn, 43 dossiers waarbij de doelen deels behaald zijn en 19 dossiers waarbij de doelen niet zijn behaald.
Meer informatie over de cijfers is terug te vinden in Bijlage 1: Cijfers Maatschappelijk werk.



Sociale Wijkteams Nijmegen
Het totaal aantal aanmeldingen is in Q3 2020 (2.437) hoger dan in Q3 2019 (2.268). Opvallend is het
hoge aantal aanmeldingen in juli 2020 (1.024). 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. Kijkend naar het aantal aanmeldingen tot en
met Q3 2020 is een lichte daling te zien van 7.118 aanmeldingen in 2020 ten opzichte van 7.710
aanmeldingen in dezelfde periode in 2019.



In Q3 2020 zijn in Dukenburg (437), Oost (413) en Nieuw-West (247) de meeste aanmeldingen gedaan.
Een vergelijkbaar beeld was zichtbaar in Q3 2019.



Tot en met Q3 2020 zijn, net zoals tot en met Q3 2019, voor WMO-klassiek (3.780) en WMO-nieuw
(2.087) 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 Q3 2020, als gevolg van het lagere aantal aanmeldingen,
afgenomen ten opzichte van Q3 2019.



De werkvoorraad (het aantal aanmeldingen met de status ‘actief’ of ‘wachttijd’) is in Q3 2020 het
hoogst in Oost (468) en Dukenburg (444). Dit beeld komt overeen met het beeld uit Q3 2019, ook toen
was de werkvoorraad het hoogst in Oost (544) en Dukenburg (523).



De gemiddelde wachttijd in weken is in Q3 2020 afgenomen ten opzichte van Q3 2019. Juli 2020 is de
gemiddelde wachttijd in weken afgenomen van 8,7 weken in Q3 2019 naar 5,8 weken in 2020. In
augustus 2020 is de gemiddelde wachttijd in weken, ten opzichte van Q3 2019, gedaald naar 5,3 weken
(8,3 weken in Q3 2019) en in september 2020 is deze gedaald naar 6,6 weken (9,9 weken in Q3 2019).
Deze afname is voornamelijk te merken binnen Wmo-klassiek. De gemiddelde wachttijd in weken voor
Wmo-klassiek bedroeg in juli 2020 4,6 weken (Q3 2019 8,5 weken), augustus 2020 4,5 weken (Q3 2019
7,1 weken) en september 2020 5,2 weken (Q3 2019, 10,0 weken). Ook de wachttijden voor Wmonieuw en Jeugd zijn ten opzichte van Q3 2019 afgenomen.



Het aantal cliënten dat meer dan 4 weken heeft gewacht op het eerste keukentafel gesprek is tot en
met Q3 2020 het hoogst in Centrum (64%), Zuid (61%) en Oost (60%). In absolute aantallen is het aantal
wachtende cliënten het hoogst in Oost (648), Dukenburg (597) en Oud-West (353). De lange wachttijd
per maand wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkdruk/wachtlijst (2.817).



Het aantal afsluitingen tot en met Q3 2020 (7.426) ligt hoger in vergelijking met 2019 (7.148). 64% van
de afsluitingen tot en met Q3 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
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individuele voorziening Jeugdwet. Deze percentages wijken niet of minimaal af ten opzichte van Q3
2019.


In 2020, tot en met Q3 2020, (5.690) 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. Deze cijfers liggen in lijn met de cijfers tot en met Q3 2019.



De gemiddelde doorlooptijd in weken, de tijd tussen het 1e (keukentafel)gesprek en de datum van
afsluiting is in Q3 2020 gedaald naar 5,3 ten opzichte van Q3 2019 (6,4). De gemiddelde doorlooptijd
per werksoort is over het algemeen ook gedaald. De doorlooptijd binnen Wmo-nieuw (7,7) en
Jeugdwet (11,4) is in Q3 2020 toegenomen ten opzichte van Q3 2019 (Wmo-nieuw: 8,1 weken,
Jeugdwet: 9,9 weken).



Het aantal maatwerkvoorzieningen Wmo tot en met Q3 2020 (7.272) is toegenomen ten opzichte van
Q3 2019 (6.962). De indicatie die in 2020 tot en met Q3, net zoals 2019, het meeste is afgegeven is
Hulp bij huishouden (2.513).



Tot en met Q3 2020 scoort de dienstverlening van het SWT een 7,4 (schaal 1 tot 10) voor tevredenheid.
Dit is een kleine afname ten opzichte van 2019, toen scoorde het SWT een 7,6.
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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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.
Inleiding
In de komende periode zal Sterker een jaarverantwoording en -verslag aanleveren. Toch is het
wenselijk al eerder de cijfers van geheel 2020 toe te sturen. In dit verslag zijn daarom enkel een aantal
gebeurtenissen van het 4e kwartaal 2020 opgesomd. Dit is minder uitgebreid dan bij de reguliere
kwartaalrapportage. Er wordt vooral ingegaan op de cijfermatige ontwikkelingen. In de
jaarverantwoording wordt meer aandacht besteed aan de algemene ontwikkelingen die gedurende
2020 hebben plaatsgevonden.
Week van de Jonge Mantelzorger
In oktober was de tweede ‘Week van de Jonge Mantelzorger’. In deze week zijn vrijwilligers van Sterker
langs gegaan met een speciale mantelzorgtas voor alle jonge mantelzorgers die bekend zijn bij
Mantelzorg Nijmegen. De tas was gevuld met onder andere folders van Mantelzorg Nijmegen, een
wegwijzer van MantelzorgNL, het spel ‘bordjevol’ en een snoeptraktatie van Jamin.
Dag van de Mantelzorg
Op 10 november was de ‘Dag van de Mantelzorg’. Mantelzorg Nijmegen heeft alle mantelzorgers die
bij hen bekend zijn (ruim 800) een chocoladereep van Tony Chocolonely toegestuurd. Dit als blijk van
waardering én om te laten weten dat Mantelzorg Nijmegen aan hen denkt op deze bijzondere dag. De
mantelzorgers waren veelal verast en waardeerden de attentie.
Webinar over de zorg voor oudere migranten in Nijmegen
In november organiseerde Sterker een Webinar over de
zorg voor oudere migranten in Nijmegen, in
samenwerking met Pharos en de Radboud Universiteit.
Tijdens de Webinar hebben 40 lokale zorg- en
welzijnsprofessionals kennis en ervaring kunnen delen. Er
waren veel verschillenden professionals aanwezig,
waaronder huisartsen, Zorgtrajectbegeleiders dementie,
POH-ers, wijkverpleegkundigen, ouderenadviseurs en
vertegenwoordigers van de Gemeente Nijmegen,
Bindkracht10, RadboudUmc en het Doelgroeppanel van
Netwerk100. Er zijn verbindingen gelegd die de onderlinge samenwerking in de zorg voor deze
groeiende doelgroep makkelijker zal maken. Sterker zal daarbij met haar interne en externe netwerk
een centrale rol blijven vervullen als lokaal kenniscentrum en centraal schakelpunt bij vragen van
professionals. Op veler verzoek wordt er in 2021 een vervolgbijeenkomst gepland.
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Training proces- en casusregie
In november hebben de professionals van het Stadsbrede Team Jeugd de training proces- en
casusregie gevolgd. Tijdens deze training is het Nijmeegse model geïntroduceerd. De professionals zijn
getraind in het gebruik van het Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) model. Daarnaast is er aandacht
geweest voor de terminologie rondom de begrippen casus- en procesregie en voor het proces van open afschalen van regievoering binnen een casus.
Dossiertoetsing
Afgelopen maanden heeft het voorgenomen systeem van structurele dossiertoetsing, waarbij collega’s
persoonlijk feedback krijgen, definitief vorm gekregen. Er is een toetsingsteam gevormd waarin de
verschillende vakgroepen zijn vertegenwoordigd, zodat men kan profiteren van elkaars
deskundigheid. Het toetsingsteam voert de toetsing en het geven van feedback uit en adviseert
waar nodig over benodigde verbetermaatregelen. Het team is van start gegaan en in januari 2021
zullen de eerste collega’s hun feedback gaan ontvangen.
ZonMw Project afgerond
In oktober is het ZonMw project Integraal werken afgerond. Dit project is in de periode juni 2018 –
oktober 2020 uitgevoerd in gemeente Nijmegen, Beuningen en Druten. Naast Sterker namen ook de
Tilburg University, HAN, WerkBedrijf en WMO Denktank deel aan dit project. Het project heeft zich
gericht op het integrale werken tussen de domeinen zorg & welzijn en werk & inkomen bij de aanpak
van armoede en (arbeids)participatieproblemen. Verschillende cliënttrajecten werden met elkaar
vergeleken via een meervoudige casestudy. Middels diverse interviews met cliënten en professionals,
gezamenlijke cliëntoverleggen en observaties zijn gegevens verzameld over de werkzame factoren en
ervaringen van de integrale aanpak voor mensen die leven in armoede, een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben en problemen ervaren op andere levensdomeinen.

TOELICHTING BIJ DE CIJFERS
In deze rapportage zijn de cijfers van 2020 vergeleken met 2019. De cijfers kunnen gezien achterstallige
registratie nog wijzigen. De definitieve jaarcijfers van 2020 worden in de jaarverantwoording 2020
gepresenteerd.




Maatschappelijk werk
Het totaal aantal aanmeldingen is in 2020 (910) praktisch gelijk gebleven ten opzichte van 2019 (906).
De meeste aanmeldingen in 2020 zijn gedaan voor AMW (317), SMW (183) en Groepswerk (158). In
2019 werden de meeste aanmeldingen gedaan voor AMW (317), SMW (232) en Groepswerk (151).
Opvallend is de daling in het aantal aanmeldingen SMW ten opzichte van 2019. Mogelijk speelt de
corona crisis hier een rol in.
De meeste aanmeldingen in 2020 zijn gedaan op eigen initiatief (243). Ook is een groot deel afkomstig
van het Sociaal wijkteam (178). In 2019 kwamen de meeste verwijzingen vanuit onderwijsinstellingen
(238) gevolgd door het Sociaal wijkteam (208).
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Het aantal afsluitingen is in 2020 (957) toegenomen ten opzichte van 2019 (896). De meeste
afsluitingen hebben in 2020 plaatsgevonden binnen het AMW (375) gevolgd door het SMW (223). Het
grote aantal afsluitingen binnen deze werksoorten ligt in lijn met de cijfers uit 2019. Binnen
Groepswerk is het aantal afsluitingen in 2020 (116) gedaald ten opzichte van 2019 (146).



Ook in 2020 (487) zijn de meeste trajecten, net zoals in 2019 (511), afgesloten nadat de hulpverlening
is afgerond. Ten opzichte van 2019 (109) zijn er in 2020 (142) meer trajecten doorverwezen naar
overige partijen.



De meeste problematiek in 2020 (487 casussen) is in tegenstelling tot 2019 (439 casussen) meervoudig.
De aard van de problematiek bevindt zich in 2020 net zoals in 2019 veelal op het psychosociale vlak
(17,4%).



De gemiddelde wachttijd in weken is in 2020 (2,1) ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2019
(2,0). De gemiddelde doorlooptijd in weken is in 2020 (33,3) toegenomen ten opzichte van 2019 (29,2).



SMW-doorverwijzingen: Dossiers die binnen het SMW zijn afgesloten hebben in 2020 net zoals in
dezelfde periode in 2019 (135 van de 221 afgesloten SMW-casussen) hebben veelal niet geleid tot een
doorverwijzing (130 van de 223 afgesloten SMW-casussen).



Binnen het SMW waren er in 2020 iets meer trajecten dan in 2019. Het totaal aantal contactmomenten
binnen het SMW is in 2020 (223) ook iets toegenomen ten opzichte van 2019 (221).



In 2020 (56) is de meest uitgevoerde interventie binnen het SMW verschaffen van informatie en
advies gericht op kind/ouder. Ook zijn er in 2020 42 doorverwijzingen geweest. Dit komt overeen met
cijfers afkomstig uit 2019.



Doelrealisatie SMW: Van het totaal aantal afgesloten dossiers SMW zijn in 2020 153 dossiers
afgesloten nadat alle doelen behaald zijn. Binnen 55 dossiers zijn de doelen deels behaald, in 13
dossiers zijn de doelen niet behaald. In 2019 zijn 140 dossiers afgesloten nadat alle doelen behaald
zijn, 58 dossiers waarbij de doelen deels behaald zijn en 22 dossiers waarbij de doelen niet zijn behaald.
Meer informatie over de cijfers is terug te vinden in Bijlage 1: Cijfers Maatschappelijk werk.



Sociale Wijkteams Nijmegen
Het totaal aantal aanmeldingen is in 2020 (9.753) iets lager ten opzichte van 2019 (10.182). Net als in
2019 zijn in de wijken Dukenburg, Oost en Nieuw-West de meeste aanmeldingen geweest. Kijkend
naar het aantal aanmeldingen per 1000 inwoners is ook een lichte daling te constateren in 2020 (4,9)
ten opzichte van 2019 (5,0).



In 2020 zijn net zoals in 2019 voor WMO-klassiek (5.006) en WMO-nieuw (2.877) de meeste
aanmeldingen gedaan. Zowel het aantal aanmeldingen met betrekking tot het verlengen of wijzigen
van een huidige indicatie (herindicaties) als het aantal aanmeldingen met betrekking tot een nieuwe
vraag is in 2020, als gevolg van het lagere aantal aanmeldingen, iets afgenomen ten opzichte van 2019.



Het aantal vragen dat Team Centrale Aanmelding behandeld heeft, is in 2020 (18.255) lager ten
opzichte van 2019 (22.771). Opvallend is dat het aantal vragen voor de wijken Dukenburg en Oost in
2020 flink zijn afgenomen ten opzichte van 2019. In 2020 bedroeg dit aantal voor Dukenburg 1.959 en
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voor Oost 1.698. In 2019 werden er 3.180 gesteld door inwoners van de wijk Dukenburg en 2.775 door
inwoners vanuit Oost.


De gemiddelde wachttijd in weken is in 2020 fors afgenomen ten opzichte van 2019. In Q4 2020
bedroeg de gemiddelde wachttijd voor Wmo klassiek 4,7 weken (in Q1 2020 was dit 8,0 weken), voor
Wmo-nieuw is dit gedaald naar 8,3 weken in Q4 (in Q1 2020 was dit 11,2 weken). De wachttijd binnen
Jeugd is tot slot in Q4 2020 gedaald naar 4,9 weken (in Q1 2020 was dit 8,3 weken).



Het aantal cliënten dat meer dan 4 weken heeft gewacht op het eerste keukentafel gesprek is in 2020
het hoogst in Oost (60%), Centrum (58%) en Dukenburg (55%). In 2019 was dit in de wijken Zuid (70%),
Oud-West (70%) en Dukenburg (68%). In absolute aantallen is het aantal wachtende cliënten het
hoogst in Oost (885), Dukenburg (837) en Oud-West (457). De lange wachttijd per maand wordt in
2020 net zoals in 2019 voornamelijk veroorzaakt door de werkdruk/wachtlijst (79,6% / 3.894 cliënten).



Het aantal afsluitingen tot en met Q4 2020 (10.186) ligt hoger in vergelijking met 2019 (9.664). 63%
van de afsluitingen tot en met Q4 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
2019.



In 2020, tot en met Q4 2020, (7.803) 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, regelmatig telefonisch- en
schriftelijk plaatsgevonden. Deze cijfers wijken logischerwijs af ten opzichte van 2019, toen werd het
grootste deel van de ondersteuning aan huis of op kantoor geboden.



De gemiddelde doorlooptijd in weken, de tijd tussen het 1e (keukentafel)gesprek en de datum van
afsluiting is, in Q4 2020 gedaald naar 5,4 ten opzichte van Q4 2019 (6,3). Deze daling wordt veroorzaakt
door een daling in de doorlooptijd binnen de werksoort Wmo-klassiek. De doorlooptijd binnen Wmonieuw (8,7) en Jeugdwet (12,6) is in Q4 2020 toegenomen ten opzichte van Q4 2019 (Wmo-nieuw: 7,9
weken, Jeugdwet: 11,7 weken).



Het aantal maatwerkvoorzieningen Wmo tot en met Q4 2020 (10.324) is toegenomen ten opzichte
van Q4 2019 (9.521). De indicatie die in 2020 tot en met Q4, net zoals 2019, het meeste is afgegeven
is Hulp bij huishouden (3.997).



Tot en met Q4 2020 scoort de dienstverlening van het SWT een 7,5 (schaal 1 tot 10) voor tevredenheid.
Dit is nagenoeg gelijk aan de score in 2019, toen scoorde het SWT een 7,6.
Meer informatie over de cijfers is terug te vinden in Bijlage 2: Cijfers Sociale wijkteams.
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