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Woord vooraf

Sociaal werk:
een cruciaal
beroep
Beste lezer,
Voor u ligt het Jaarbeeld van Sterker sociaal werk over 2020. Een jaar dat gekenmerkt werd door de
coronapandemie die de samenleving op zijn kop heeft gezet. Rond de zomer lieten we in het onderzoek
‘Voorbij het virus – sociaal werk in tijden van corona’ al zien welke impact de crisis op mensen had en
wat dit betekende voor het sociaal werk. Het is duidelijk hoe belangrijk het is om aandacht te hebben
voor het welzijn en welbevinden van mensen, evenals voor de vitaliteit van gemeenschappen. Het
sociaal werk speelt hierin een essentiële rol. Niet voor niets is sociaal werker door de rijksoverheid
uitgeroepen tot cruciaal beroep.
Ik heb bijzonder veel waardering voor de flexibiliteit van onze medewerkers en vrijwilligers die zich
tot het uiterste hebben ingespannen – en dat nog altijd doen – om hun belangrijke werk zo goed
mogelijk voort te zetten. Dat valt niet altijd mee, want de coronacrisis heeft natuurlijk ook impact op
medewerkers en vrijwilligers zelf. Ik ben trots op de prestaties die zijn neergezet: het doorzettingsvermogen, de creativiteit, innovatie en de digitale slag die we samen hebben geslagen.
Het maakt me extra trots om dit te constateren in een tijd dat Sterker als organisatie in een transitiefase zit. Maatschappelijke vraagstukken rondom eenzaamheid, laaggeletterdheid, verwarde personen of
ouderen die langer thuis wonen maken het noodzakelijk om te zoeken naar oplossingen en aanpakken
over de grenzen van gemeenten, financiering en van de eigen organisatie heen. We bereiden ons
daarom voor op bestuurlijke samenwerking, waarin we de lokale verbondenheid kunnen versterken en
tegelijkertijd vakinhoudelijke en bedrijfsmatige expertise met andere organisaties kunnen bundelen.
Sterker verandert in 2021. Mede door de uitkomst van aanbestedingen moeten we afscheid nemen
van een aantal collega’s. Gelet op de goede prestaties die we in 2020 hebben gerealiseerd - ondanks
de turbulente tijd - heb ik er alle vertrouwen in dat we ons uitstekend door deze veranderingen heen
zullen slaan. Zodat onze sociaal werkers en vrijwilligers zich optimaal kunnen blijven richten op de
ondersteuning en ontwikkeling van alle mensen en gemeenschappen in ons werkgebied.
Veel leesplezier en met een hartelijke groet,

Arie de Vries
Bestuurder Sterker sociaal werk
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Het corona jaar 2020

beeldbellen en chats. Beeldbellen werd ingezet voor
individuele hulpverlening. Maar ook voor gesprekken met
meerdere mensen tegelijk, bijvoorbeeld met ouder(s) en
kind en voor groepswerk.

Tussen beperking en vooruitgang
Zonder twijfel: 2020 gaat de boeken in als het jaar van corona. De samenleving ging op slot.
Anderhalve meter en mondkapjes, quarantaine en avondklok gingen tot ons dagelijkse leven
horen. De impact van de pandemie op onze samenleving was enorm: op de volksgezondheid, op
de economie en op het psychosociale welzijn. En natuurlijk: op het werk van Sterker. Binnen alle
beperkingen sloegen we ons er doorheen. Het was lastig. Het deed pijn. Maar veel dingen lukten.
We zien zelfs positieve opbrengsten. Zoals de snelle ontwikkeling van digitale contactvormen.

HULPVERLENEN BINNEN BEPERKINGEN
In coronatijd is het moeilijker om ‘achter de voordeur’ bij
mensen te kijken. Dit maakt outreachend werken - erop
af gaan om mensen te bereiken die hulp mijden - lastig.
Toch heeft Sterker de dienstverlening weten te continueren.
Tijdens de eerste lockdown, vanaf half maart, werkten
veel medewerkers vanuit huis. De hulpverlening werd
voortgezet via telefoon en computer. Face-to-face-contact
kon alleen in urgente situaties.

Nienke Scheink (maatschappelijk werker in Heumen)
“Niet iedereen vindt videobellen prettig; het is
nieuw en minder persoonlijk. Toch zie ik de digitale
mogelijkheden als een mooie toevoeging op de
face-to-face afspraken.”
Mike van Zandvoort (coördinator Breed Basisteam
Nijmegen-Zuid)
“De crisis heeft ook goede dingen teweeggebracht.
Mensen vertrouwen elkaar meer en houden meer
rekening met elkaar. Ze werken beter samen
en er is meer flexibiliteit.”

geweld, meer eenzaamheid. Toen in april de eerste
landelijke versoepelingen van de maatregelen kwamen,
pleitte Sterker ervoor alle ondersteuning en dienstverlening voor inwoners te laten doorgaan. Terecht
werd het beroep van sociaal werker door de
Rijksoverheid toegevoegd aan de lijst van
‘cruciale beroepen’.

Carla Meeuws (maatschappelijk werker in gemeente
Beuningen)
“Het thuiswerken werd gaandeweg wel een uitdaging.
Je mist de energie van collega’s om je heen. Contactmomenten - ook op afstand - doen er echt toe.”
Patricia van Woezik (medewerker WMO)
“Cliënten waren over het algemeen erg begripvol en
flexibel in het digitaal contact. In sommige situaties
mis je wel echt het face-to-face contact, zoals bij het
inschatten van de veiligheid.”

Overal waar de dienstverlening dat vroeg, werd face-to-facecontact toegestaan. Uiteraard binnen de geldende
hygiëne- en afstandsmaatregelen.
Extra hulp en tips voor ouders en gezinnen gaven we op
de tijdelijke website ‘Gezin & Corona regio Nijmegen’,
speciaal opgezet voor deze verwarrende periode.

BOOST VOOR INNOVATIE EN
DIGITALISERING

Al snel werd duidelijk dat de maatschappelijke problemen
toenamen door de coronamaatregelen: meer huiselijk

Face-to-face contacten met cliënten bleven het hele jaar
beperkt mogelijk. Veel hulpverlening moest dus op een
andere manier: telefonisch en via e-mail, maar ook met
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Sterker wil contactvormen zoals beeldbellen ook na de
coronacrisis behouden. Op basis van de ervaringen hiermee, hebben we een kader ontwikkeld voor sociaal werkers
om af te wegen in welke situaties digitaal contact mogelijk
- of zelfs wenselijk - is. In 2021 zetten we in op verdere
ontwikkeling van zogenaamde
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Rosemarieke Fleuren (jeugdconsulent in West Maas & Waal)
“Door de attenties van het MT van Sterker in het
afgelopen jaar voelden we ons in Beneden-Leeuwen
echt onderdeel van Sterker!”

ONDERZOEK

‘VOORBIJ HET VIRUS:
VITAAL SOCIAAL WERK IN

Buddyzorg
“Het begon net lekker te lopen in het leven van mijn
cliënt. Ze was enthousiast over het koor dat we
gevonden hadden en de activiteiten in het wijkcentrum.
En ik kon een stapje terugzetten. Toen kwam corona
en stopte alles weer. Dat heeft er flink ingehakt en
we hebben afgesproken dat ik het contact
wat langer aanhoud.”

TIJDEN VAN CORONA’
In juli 2020 verscheen het onderzoeksrapport
Voorbij het virus – sociaal werk in tijden van corona.
Het rapport beschrijft de impact van de coronapandemie vanuit het oogpunt van het sociaal werk
in Nederland. Het laat zien welke impact de crisis
op mensen had en wat dit betekende voor het
sociaal werk. Dit onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van Sterker sociaal werk en Wel.kom.
Meer lezen? Het volledige rapport is te vinden op
www.sterker.nl, onder het kopje Publicaties in de
menubalk.

‘blended hulpverlening’: een combinatie van digitale
sociale technieken en face-to-face contact.

DE KUNST VAN HET VOLHOUDEN
De crisis duurt langer dan misschien verwacht. Volhouden is
het credo, maar dit vraagt veel. Van cliënten én van collega’s.
Het jaar 2020 trok diepe sporen in ons leven. Ouders met
jonge kinderen moesten hun werk combineren met het
geven van thuisonderwijs. Voor veel mensen was het
beperkte contact met anderen een groot gemis. Collega’s
die in deze tijd gestart zijn bij Sterker, moesten online
ingewerkt zien te raken; een hele kunst!
We blijven ons als organisatie inspannen om al onze
medewerkers en vrijwilligers te ondersteunen. We houden
de goede moed erin! Samen geven we onze cliënten de
energie om door te gaan, ondanks de beperkingen.
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Maak kennis met… Dave Albers van Deel de Dag

“Met humor bereik
ik het meest”
Bij Deel de Dag in Brakkestein werkt Dave Albers. Natuurlijk zag de dagbesteding er het afgelopen
jaar heel anders uit. Maar dat mocht de pret niet drukken; Dave en collega Astrid maakten - en
maken - er nog steeds elke dag een klein feestje van voor de ouderen. We zien zelfs positieve
opbrengsten. Zoals de snelle ontwikkeling van digitale contactvormen.

op tafel en dan zelf smeren. Na de lunch volgde de
middagactiviteit. Dave zorgt altijd voor een gezellige,
huiselijke sfeer “Ik ben open naar de ouderen en vertel
ook best veel over mezelf. Daardoor voelen mensen zich
meer op hun gemak. Ik houd erg van mensen helpen en
ik vind het heerlijk om ze aan het lachen te maken.

Dave: “Ik houd erg van mensen helpen en ik vind
het heerlijk om ze aan het lachen te maken. Als
ze bij het weggaan een leuke, vrolijke dag hebben
gehad, is het voor mij ook geslaagd.”

“Ik ben nuchter en laat me niet snel gek maken, ook niet
door corona”, vertelt Dave met een lach. “Het is een
kwestie van aanpassen, veel, heel veel schoonmaken,
ontsmetten en temperaturen. Verder hebben we allerlei
activiteiten noodgedwongen tijdelijk moeten stoppen of
aanpassen. Met Kerst wilde ik wel heel graag iets leuks
doen voor onze deelnemers. Maar onze vrijwilligers
mochten door de maatregelen niet komen helpen.
Daarom hebben we een restaurant vier dagen lang een
heerlijke catering laten verzorgen. Dat hadden de mensen
echt verdiend. Door Kerst over vier dagen uit te smeren,
konden alle ouderen op afstand zitten en genieten van
een geweldig kerstdiner.”

vriend van mij en dat zorgde ervoor dat ik mezelf eens goed
aankeek in de spiegel. Wat wilde ik nou eigenlijk met mijn
leven? Toen besloot ik om weer naar school te gaan om
sociaal maatschappelijke dienstverlening te gaan studeren.
Zat ik daar als twintiger tussen allemaal zestien- en
zeventienjarigen. Maar ik vond het fantastisch. En nog
steeds!”
De dag begon in coronatijd om 11 uur in plaats van 10 uur
(dit omdat de Thuiszorg wat meer tijd nodig heeft door
alle coronamaatregelen). Eerst koffie en thee, een gezellig
praatje en een kleine activiteit (‘Galgje’ op het digibord
bijvoorbeeld, dat kan met z’n allen en toch op afstand).
Dan de lunch met voor iedereen een voorgesmeerd en
geprepareerd bordje, in plaats van alles gezellig kriskras

In de ruimte van Deel de Dag zijn de aanpassingen duidelijk
zichtbaar. Met z’n zessen aan tafel lekker rummikuppen is
er niet bij. Dave vertelt dat in 2020 alle gebruikelijke uitjes
en lezingen zijn opgeschort. Maar gelukkig bedacht Dave
quizjes, liet hij leuke dierenfilmpjes van YouTube zien via
een Digibord en zorgde hij voor meer individuele activiteiten, zoals puzzelen en diamond painting. Tijdens de
eerste lockdown, toen Deel de Dag van de één op de
andere dag dicht moest, belde Dave iedere dag met de
ouderen op ‘hun’ dag. Hij maakte ook een nieuwsbrief
met leuke weetjes en gezellige berichtjes. De vrijwillige
chauffeurs (zelf ook vaak op leeftijd, er rijdt bijvoorbeeld
een dame van 83 jaar nog deelnemers rond) brachten
tasjes aan huis met fruit, puzzelboekjes of tijdschriften.
Die werden coronaproof bij de voordeur afgeleverd. Fijn,
want zo konden de chauffeurs toch even de deur uit én was
er een kort ‘live’ contactmoment met de deelnemers.

Veel veranderingen,
maar teamspirit blijft

Ze grappen ook graag terug, hoor! Heel kort gezegd: als
ze bij het weggaan een leuke, vrolijke dag hebben gehad,
is het voor mij ook geslaagd.”
Hij staat op en haalt een foto op uit de kamer ernaast.
“Kijk, dit is een van mijn honden. Die werd vijf tijdens de
lockdown. Toen heb ik hem een feesthoedje opgezet en
deze foto gemaakt voor in de nieuwsbrief. Dat vonden
de mensen dus geweldig. Nu krijg ik nog regelmatig
hondenkoekjes van deelnemers. Ik vertel hen ook over
de trainingen (het zijn asielhondjes uit Kroatië) of ik maak
filmpjes om hen te laten zien hoe het met ze gaat. Weet
je, ik ben hier gewoon thuis. En die sfeer of dat gevoel
wil ik voor de mensen die naar Deel de Dag komen graag
precies zo creëren.”

Terugblik op 2020

Berg en Dal

Machiel Siegers, maatschappelijk werker vertelt
“In 2020 zijn we met drie nieuwe medewerkers gestart, onder wie ikzelf. Met de sociale teams in Berg en Dal hebben
we nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het delen van informatie en het centraal stellen van de
bewoner. We kijken hoe we de hulpverlening vanuit het Algemeen Maatschappelijk Werk preventief, betrokken en
laagdrempelig kunnen laten aansluiten op bewoners in de gemeente. Veel is nog in ontwikkeling. Maar ondanks de
coronamaatregelen blijven we de cliënten benaderen om ze niet uit het oog te verliezen. De samenwerking met de
gemeente is fijn, we blijven naar verbinding zoeken.”

DANKZIJ OMA
Aan Dave is te horen en te merken dat de mensen hem
echt aan het hart gaan. Dat is leuk om te zien, maar ook
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best bijzonder. Feit blijft dat er veel meer vrouwen in de
ouderenzorg werken, dan (jonge) mannen. “Ik was eerst
autospuiter en werkte bij mijn vader. Mijn oma woonde
toen bij ons in huis. Ze was dementerend en ik hielp haar
vaak. Dat vond ik én ontzettend mooi om te doen én ik
bleek het goed te kunnen. In die tijd overleed ook nog een
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DOEN WAAR JE ZIN IN HEBT
Deelnemers hoeven niks te doen, het mág. Per dag bekijkt
Dave waar mensen zin in hebben en hoe hij ze daarmee
kan activeren. Soms helpen ze graag mee met ‘gewone’
dingen, zoals de was opvouwen. “Dan schud ik de boel
graag een beetje op: ik loop langs een tafel en gooi er
een beetje frivool een bergje theedoeken neer, zonder
iets te zeggen. ‘Heb je hem ook weer!’, roepen ze dan.
‘Zet ons maar weer aan het werk!’ Ik merk dat ik met
humor een hoop bereik. Mensen komen uit hun schulp,
hebben plezier, gaan grappen terug maken. En ze blijven
zelfredzaam.”
“Of niet, mevrouw Roest?”, roept hij naar een dame in
de zaal. Mevrouw Roest-Otten lacht en wil graag iets
vertellen over Deel de Dag. “Het is hier gezellig”, zegt ze
uit de grond van haar hart. “Je kunt hier terecht met alles,
je bent onder de mensen en er is altijd tijd voor een
praatje of een grap. Toen het dicht moest, miste ik vooral
die aanspraak heel erg. We kletsen over van alles. Het
gymmen vind ik leuk en ik speel graag Mens-erger-je-niet.
Ik wil niet te veel over die coronatoestand praten, ik was
vooral blij dat we weer open mochten.” Op de vraag hoe
oud ze is, zegt ze met pretogen: “Bijna 18.” En later: “In
maart word ik 81. Maar ik kan het denk ik weer niet echt
vieren, net zoals vorig jaar.” Dan zegt Dave ineens: “Oh ja,
dat was ook leuk in het afgelopen jaar! Op verjaardagen
van deelnemers gingen we langs bij mensen om te zingen
voor de deur. We namen de accordeonist mee die normaal
bij onze activiteiten komt spelen. Dat vonden mensen
echt zó leuk. We hebben daar ook opnamen van gemaakt
voor Deel de Dag tv.”

Dave: “Ik merk dat ik met humor
een hoop bereik. Mensen komen
uit hun schulp, hebben plezier,
gaan grappen terug maken. En ze
blijven zelfredzaam.”
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Dave poseert daarna nog buiten met mevrouw Roest.
Ze praat vrolijk door: “Ach jongen, wat zonde ook voor
jou dat je jouw bruiloft moest uitstellen, hè?” Dave lacht
erom. “Nu trouwen we gewoon dit jaar in december.
De trouwpakken voor de hondjes hangen al in de kast.”
En daar gaan ze weer, samen lachend naar binnen. Dit
lijkt zeker weer een geslaagde, gedeelde dag!
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Maak kennis met… Marga Trentini van het Omgangshuis

“Ons werk gaat vooral
op gevoel; dit leer je
niet uit een boekje”
Ze werkte al twintig jaar als jurist, toen ze besloot daarnaast als vrijwilliger
aan de slag te gaan voor Sterker sociaal werk. Ze bleek zich als een vis in het
water te voelen. Ze solliciteerde vervolgens, werd aangenomen en inmiddels is
Marga Trentini coördinator van het Omgangshuis. Dat ze dit succesvol doet,
blijkt wel uit de cijfers: het Omgangshuis helpt jaarlijks om de omgang te herstellen tussen kinderen van bijna zeventig gezinnen met één van hun ouders.
Dat gebeurt door de kinderen op vaste zaterdagen de ouder
te laten ontmoeten waarmee het contact verbroken of verstoord is. De andere ouder is wel in de buurt, maar op een
andere locatie. Zo hoeven vaders en moeders elkaar niet
te zien, maar krijgen kinderen wel de kans de band met de
niet-verzorgende ouder te verbeteren of te herstellen.
Het is geen gemakkelijke klus die het Omgangshuis klaart:
de ouders zijn flink gebrouilleerd en de kinderen hebben
vaak al veel heftige dingen meegemaakt. Veertig vrij
willigers zijn wekelijks druk met het begeleiden van de
kinderen naar hun andere ouder. Of met het ‘in de watten
leggen’ – zoals Marga het liefdevol omschrijft – van de
(veelal) moeders en vaders die hun kinderen komen
brengen. Naast de vrijwilligers werken er drie dagleidsters:
Chantal, Marjorie en Marije en een maatschappelijk
werker, Carla, die gesprekken met ouders voert.
“Elk kind heeft één begeleider”, legt Marga uit. “Onze
vrijwilligers weten hoe ze een kind spelenderwijs van
de ene ouder kunnen losmaken en meenemen naar de
andere ouder. Ze kunnen op hun gevoel de situatie bij de
andere ouder inschatten en weten precies hoe ze dicht
genoeg in de buurt blijven en tegelijk voldoende afstand
bewaren. Dat is knap, want dat leer je niet uit een boekje.
Onze vrijwilligers zijn allemaal ervaringsdeskundig. Ouders
vinden dat fijn, het zijn voor hen gelijken in plaats van
hulpverleners. In het Omgangshuis doen we alles als groep.
Vrijwilligers steunen elkaar, ouders vinden herkenning
en afleiding bij elkaar en dat geldt ook voor de kinderen.”
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Hindernissen? Die zijn er om te overwinnen!
Ook bij het Omgangshuis zorgde corona voor een aantal
hindernissen vorig jaar. Maar Marga en haar team hebben
al die hordes gloedvol overwonnen.
Zo was er de oorspronkelijke locatie voor ontvangende
ouders, die gesloten werd vanwege coronamaatregelen.
Maar niet getreurd: ze konden terecht bij de dag
bestedingslocatie van ‘Deel de Dag’ Brakkestein. In één
dag in mei is alles verhuisd.
Dan was er nog een plek nodig waar de brengende
ouders konden zitten. De gemeente bestempelde de
werkzaamheden van het Omgangshuis na de eerste
lockdown als cruciaal, waardoor het mocht blijven
draaien. Restaurant Buur - in dezelfde straat als Deel
de Dag, maar op gepaste afstand - was gesloten, maar
mocht voor deze gelegenheid haar deuren openen.
Zo lukte het om ‘gewoon’ twaalf gezinnen per week te
blijven helpen.

“Onze vrijwilligers zijn allemaal
ervaringsdeskundig. Ouders
vinden dat fijn, het zijn voor
hen gelijken in plaats van hulpverleners.”

Marga heeft heel wat ad-hoc moeten oplossen. Want
de kinderen komen dan wel uit de regio Nijmegen, de
bezoekende ouder komt soms uit een heel andere hoek:
Haarlem, Amsterdam, Rotterdam en zelfs Antwerpen.
Dat betekende veel coronatesten (Antwerpen was
bijvoorbeeld oranje reisgebied) en inventief handelen.

JAARBEELD 2020 STERKER SOCIAAL WERK
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TUINFEEST
Goede zorg voor ‘haar’ vrijwilligers is belangrijk voor Marga.
“We zorgen dat ze goed opgeleid zijn, steeds kunnen
bijscholen, we bieden interessante bijeenkomsten met
gastsprekers en we verwennen hen normaal gesproken
(zonder coronapandemie) met leuke uitjes of een knalfeest”, legt ze uit. “Zonder hen zou het Omgangshuis
immers nooit zo stevig staan. Het is emotioneel zwaar werk
en het vraagt veel energie, omdat de gebeurtenissen
écht raken. Ik heb met iedere vrijwilliger een persoonlijk
lijntje en dat hoort ook zo, vind ik. Soms verleen ik nazorg,
maar vaak redden ze het prima zelf. Ik ben heel dankbaar
voor hun inzet. Daarom heb ik – toen de maatregelen het
toelieten - in 2020 twee keer een feest voor hen gegeven
in mijn eigen achtertuin. En met Kerst kregen ze een
enorme doos vol verrassingen.”
Marga begeleidt zelf ook nog steeds ouders en kinderen.
Zo blijft ze verbonden met de weerbarstige praktijk van de
echt- en vechtscheidingen en kan ze echt iets betekenen.
In de eerste plaats voor de kinderen, in de tweede plaats
voor de ouders. Zo vertelt ze over het afgelopen jaar:
“Het zijn vaak schrijnende verhalen van ouders die de weg
kwijt zijn geraakt, maar de verhalen van de kinderen zijn
meestal nog schrijnender. Tegen een jongetje van acht
bijvoorbeeld, zei ik enthousiast (toen het zijn ouders was
gelukt om een omgangsregeling te treffen): ‘Wat fijn dat
je nu om de week een weekend naar papa kunt’. Maar dat
jongetje bleek helemaal niet blij te zijn. Hij wilde eigenlijk
niet naar papa, want die had in een onmachtige bui de
hond geschopt en spullen vernield. Dat jongetje durfde
niet te zeggen dat hij niet naar zijn vader wilde, want wie
weet wat er dan zou gebeuren. In zo’n geval help ik om

De Koffer van Kaatje
Samen met collega’s Ingrid en Paula legde Marga contact
met het Nijmeegse theaterbedrijf AanZ. Op basis van de
input vanuit Sterker schreef AanZ en theaterstuk over
Kaatje, een meisje met gescheiden ouders, en haar reiskoffer. Het stuk laat zien welke impact de scheiding
heeft op haar en iedereen in haar omgeving. Inmiddels
is er via fondsenwerving en crowdfunding bijna genoeg
binnen om het theaterstuk daadwerkelijk in productie
te laten gaan. De bedoeling is dat ervaringsdeskundigen
gaan meespelen en dat het stuk vooral op scholen te
zien zal zijn. Het is nog niet bekend wanneer het stuk
wordt opgevoerd.

een oplossing te vinden, waarbij het kind zelf niets hoeft
te zeggen. Dat neem ik dan op me. Dat jongetje was vooral
ook ontdaan, omdat hij ‘al’ acht was, heel intelligent en
niemand hém iets had gevraagd over de hele situatie.
Een andere jongen, twaalf jaar oud, had een hele tijd zijn
vader verfoeid tegen iedereen die dat maar horen wilde.
Toen zijn ouders, na echt heel veel getouwtrek over en
weer, na járen eindelijk een oplossing vonden en hij weer
op vaste dagen naar zijn vader kon, wist hij niet hoe hij
dat in hemelsnaam aan zijn omgeving moest uitleggen.
Het lukte hem niet om de knop om te zetten in zijn hoofd.
Met die jongen ben ik toen twee uur langs de Waal gaan
wandelen. Mijn hond ging mee. Tijdens een pauze op
een boomstam, besloot ik om het eens wat luchtiger te
benaderen. We hebben vanaf daar toen zelfs zijn vader
opgebeld. Nadat die opening was geboden, kon hij langzaam de omslag gaan maken.”

Maak kennis met… Roy Hetharia: gezinscoach

“Iedereen heeft recht op
een mooi en goed leven”
Roy Hetharia is gezinscoach. Met zijn nuchtere, praktische en oplossingsgerichte instelling heeft hij in het afgelopen jaar weer voor veel Nijmeegse
gezinnen het verschil gemaakt. Dat doet hij natuurlijk niet alleen. Maar hij
vormt wel de centrale spin in het web van de hulpverlening waar ‘zijn’
gezinnen mee te maken hebben.
Dat je als gezinscoach een flexibele duizendpoot moet zijn,
blijkt als Roy terugblikt op 2020. Hij hielp bijvoorbeeld een
vloer leggen en gordijnen ophangen bij een verplichte
verhuizing. Hij ontlaste een gezin met vier kinderen tijdens
een van de lockdown-periodes door hun zevenjarige zoon
met adhd meerdere middagen mee te nemen naar buiten.
“Daarmee verlaag ik direct de spanning of de druk in een
gezin”, legt hij uit. “Maar ik krijg daarnaast ook een goed
beeld van de dagelijkse situatie achter de voordeur.
Waardoor ik ook daarin meer structurele stappen kan
helpen zetten. Om maar even het voorbeeld van de
verplichte verhuizing te nemen: tijdens het leggen van
de vloer, ontdekte ik binnen een dag het patroon dat bij
de cliënt steeds voor relatie-ellende zorgde. En het gedrag
van het zevenjarige jongetje hielp me patronen in het gezin
bloot te leggen, die we vervolgens konden aanpakken
door het inzetten van de juiste hulpverlening.”
Roy springt praktisch overal in, maar laat zich niet voor
elk karretje spannen. “Ik doe wat nodig is, maar ik ben
altijd waakzaam. Want ik hou niet van pamperen.

Moeilijke casussen positief afgesloten

Terugblik op 2020

Beuningen

Carla Meeuws, maatschappelijk werker binnen het Sociaal Team in gemeente Beuningen vertelt
“Een belangrijk thema voor mij in 2020 was ‘complexe scheidingen’. Mijn collega en ik hebben trainingen gevolgd
op het gebied van kinderen in echtscheidingen. We zijn nu beiden aandachtsfunctionaris – een soort vraagbaak op dit onderwerp voor de collega’s van het Sociaal Team. Een andere belangrijke ontwikkeling in 2020 was de
nauwere samenwerking met huisartsen en scholen. Eerder moesten die zich aanmelden bij een centraal punt.
Nu kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met hun contactpersoon binnen het Sociaal Team. Daarmee
kunnen ze sparren en de casus bespreken. Van daaruit wordt doeltreffend gekeken welke hulp nodig is.”
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Of ik regel voor een gezin met hoge schulden via een
fonds een volle tas levensmiddelen. Ook spring ik in bij
een prangende deadline voor een verplichte verhuizing
waarbij een alleenstaande moeder met haar handen in
het haar zit, omdat er een vloer gelegd moet worden.
Dan trommel ik vrienden op en ligt er twee dagen later
een vloer. Ik wil helpend zijn, maar daarbij hoort juist
ook dat ik soms streng ben. De boeman uithangen, doe
ik nooit. Het is aan een verwijzer of een rechter om
uiteindelijk ‘met de vuist op tafel te slaan’.”

WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG
Corona maakte het werk voor Roy soms tot een grotere
uitdaging, maar hij ontdekte dat videobellen en contact
via social media best vaak uitkomst bood. “Ik werk vrij
veel met relatief jonge gezinnen en die zijn vertrouwd
met deze manieren van communiceren. Natuurlijk is het
dan voor inwoners gemakkelijker om bepaalde problemen
te verbloemen en voor mij is de dynamiek van een gezin
minder goed te peilen. Maar toch zie ik in de toekomst
best een mogelijkheid om fysieke bezoeken vaker te

“Ik hou niet van ‘pamperen’. Mensen moeten zoveel mogelijk zelf
verantwoordelijk zijn of dat zo snel mogelijk weer worden.”
Mensen moeten zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn
of dat zo snel mogelijk weer worden. Ik ga bijvoorbeeld
niet namens ouders contact met school onderhouden. Of
als mensen een vraag hebben aan hun bewindvoerder en
zeggen: ‘We zitten in quarantaine, bel jij dan voor mij?’,
dan leg ik ze uit dat ze daar prima zelf toe in staat zijn. Ik
ben geen boodschappenjongen. Maar ik ga bijvoorbeeld
wel mee naar een gesprek met een werkgever die vindt
dat mijn cliënt niet goed functioneert, ter ondersteuning.
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gaan afwisselen met online contact. Waar zaken dat
toelaten, uiteraard!”
Soms is een situatie te precair of is iemand te kwetsbaar
om alleen online af te spreken. Afgelopen jaar was er
daarom regelmatig overleg tussen Roy en zijn proces
regisseur van de gemeente (procesregisseurs zetten de
coaches in bij gezinnen) over aangepaste manieren voor
fysieke ontmoetingen. Zoals bij het jongetje waar de
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de coronaperiode iets anders vorm te geven. Daardoor
konden we er in ernstige situaties toch fysiek zijn voor
inwoners. Online hadden we nooit op deze manier die
vertrouwensband kunnen opbouwen met deze moeder.”

LAATSTE STROHALM

thuissituatie onder hoogspanning stond. Roy ging met hem
bewegen bij een buitensportplek met allerlei fitness- en
klimtoestellen of ze gingen zwemmen bij een recreatieplas. Dat gaf iedereen letterlijk en figuurlijk lucht in die
situatie. En Roy ontdekte al snel het toch wel explosieve
temperament van de moeder en kon daarmee aan de slag.
Roy: “Ik zoek altijd een manier waarop iets tóch lukt. Zoals
met een moeder die ik persé wilde blijven zien. Dit omdat
het thuis niet goed ging en ik vond dat de kinderen zich
daar niet veilig konden ontwikkelen. Ondanks dat de
rechter oordeelde dat de kinderen daar wél konden blijven.

Ik wilde een vinger aan de pols houden. We kwamen
overeen dat het Goffertpark de tijdelijke ontmoetings
plek werd. Wij konden daar op voldoende afstand van
elkaar wandelen en praten, terwijl de kinderen lekker
konden spelen. Na een tijdje wilde ze afspreken met een
vriendin van haar erbij en zonder haar kinderen. Tijdens
die wandeling brák ze. Ze gaf aan dat ze de situatie totaal
niet meer aan kon en dat ze verslaafd was aan harddrugs.
Ze maakte zich veel zorgen, omdat ze vond dat haar
kinderen tijdelijk beter ergens anders konden blijven,
maar niet bij hun vader. Ik heb diezelfde middag het
verhaal aan een gezinsvoogd voorgelegd en zij regelde
met spoed een uithuisplaatsing, binnen een week. Voor
de moeder regelden we een afkick- en behandeltraject.
Ik ben heel blij dat we vanuit Sterker de mogelijkheden
en het vertrouwen kregen om onze begeleiding tijdens

Team houdt zelfs tijdens coronacrisis
het hoofd koel

Roy had in het afgelopen jaar een tiental trajecten lopen.
Een traject loopt maximaal zes maanden. Daarna is hij
nog negen maanden ‘standby’ en in die periode kan hij
eventueel inspringen als het niet goed gaat. Als hij voor
het eerst ergens komt, staat een gezin niet altijd open
voor zijn inmenging. “Ik leg dan uit dat ik kom hélpen, dat
ik er echt ben voor hen. Ik zeg soms letterlijk: ‘Ik neem
jullie problemen nu op mijn schouders’. Dan raap ik bij
wijze van spreken alle post bij elkaar, stop die in een
grote zak en ga alles diezelfde dag nog uitzoeken. Of als
een rechter dreigt een uitspraak te doen waardoor
mensen iets gaan verliezen, zeg ik: ‘Nu ben ik er en wij
gaan sámen laten zien aan iedereen dat je het dus wel
kunt’. Ik wil mensen al coachend weer in beweging

krijgen. Laat mij maar die laatste strohalm zijn die ze
vastgrijpen om weer op te krabbelen. Mijn drijfveer?
Iedereen heeft voor mij recht op een goed en mooi leven.
Ik gun iedereen dezelfde kansen, maar daarbij horen
voor mij net zo goed dezelfde plichten. Ik hou niet van
problematiseren. Komt een kind elke dag te laat op
school? Dan sta ik rustig iedere dag om kwart over acht
’s ochtends bij dat gezin op de stoep om te kijken waar
het mis gaat. En help ik vervolgens om dat op te lossen.
(lachend) Ik zorg wel dat ouders uit bed komen, hoor.
Even serieus: met (een beetje) ondersteuning moet het
lukken om het leven van iedereen weer glans te geven.
Dat drijft mij, iedere dag opnieuw.”

Terugblik op 2020

Heumen

Nienke Scheink (maatschappelijk werker) en Rowan Maat (jeugdconsulent) vertellen
Rowan: “Wij zijn beiden vorig jaar gestart in Heumen, midden in de coronacrisis. Met een nieuwe caseload, collega’s
en samenwerkingspartners én daarbij de verplichte digitalisering, was dit soms best een uitdaging. Gelukkig kregen we
veel steun van onze collega’s. Het voordeel is dat je soms je tijd efficiënter kunt indelen, omdat je bijvoorbeeld geen
reistijd hebt”. Nienke: “Om digitaal contacten te onderhouden moet je veel investeren. Zo houden we nu bijvoorbeeld
elke zes weken met de jongerenwerkers van Synthese een digitale lunch om de verbinding te stimuleren.”
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Maak kennis met… Joëlle van der Pol van het ouderenwerk

“Ondanks de impact van
corona hebben we ons
kunnen doorontwikkelen”
J oëlle van der Pol is coördinator Diensten Langer Thuis binnen het Ouderenwerk
van Sterker. Haar drijfveer is: het leven van ouderen die langer zelfstandig blijven
wonen zo aangenaam mogelijk maken. Om dat te bereiken helpt ze processen en
diensten steeds verder verbeteren. Met hulp van collega’s, vrijwilligers en soms
zelfs met hulp van een robot. Hoe dat in zijn werk gaat, vertelt ze graag…
HOE KIJK JE TERUG OP HET
AFGELOPEN JAAR?
“Het stond helaas nogal in het teken van corona. Ouderen
vormen tijdens deze pandemie, om reden van hun
gezondheid, een kwetsbare groep, dus we zijn vooral
heel erg voorzichtig geweest. Onze circa tachtig bezoekvrijwilligers (die normaal gesproken wekelijks bij verschillende ouderen op bezoek gaan) hebben we ingezet
als belmaatjes. Mensen die nog geen gebruik maakten
van onze bezoekdienst, konden ook contact met een belmaatje aanvragen (we hebben daarvoor alle Nijmeegse
ouderen die gebruik hebben gemaakt van onze diensten
een kaartje gestuurd met daarop het aanbod voor zo’n
belmaatje). Onze maaltijdchauffeurs zijn, ondanks hun
vaak gevorderde leeftijd, wel ‘gewoon’ blijven rijden. We
hebben tijdelijk ook lunchpakketten aangeboden naast
de maaltijden, omdat onze boodschappendienst stil lag.

dat iedere chauffeur pakketjes met mondkapjes, handschoenen en desinfectiespray bij zich had. Onze klus
vrijwilligers gingen pas in oktober weer aan de slag en
ook alleen voor noodzakelijke klussen. Zo hebben we
ons toch nog redelijk door het jaar weten heen te slaan.”

VRIJWILLIGERS ZIJN HEEL
BELANGRIJK IN DE ORGANISATIE
VAN LANGER THUIS. HOE HEBBEN
ZIJ HET JAAR BELEEFD?
“Ze zijn onmisbaar! In totaal hebben we ongeveer 350
vrijwilligers. Het was een heel raar jaar. Veel van onze
vrijwilligers zijn zelf al oud en waren daardoor soms best
angstig. Met iedereen die niet kon, mocht of durfde te
werken, hebben we steeds contact gehouden. Door te
bellen natuurlijk. Maar ook via een gezamenlijke nieuwsbrief van alle coördinatoren. Verder hebben we online

“Onze vrijwilligers zijn onmisbaar! Natuurlijk zijn we vooral heel erg
voorzichtig geweest. Met iedereen die niet kon werken, hebben we
contact gehouden. Andere klussen gingen – beperkt – door. Samen
hebben we ons redelijk door het jaar weten heen te slaan.”
Het bleek voor bijna alle boodschappenklanten mogelijk
om gedurende de coronapieken iemand anders te laten
inspringen, hun mantelzorgers of buren schoten bijvoorbeeld te hulp. Onze ‘Automaatjes’ mochten op een
gegeven moment weer gaan rijden, maar alleen voor
medisch noodzakelijke afspraken. We zorgden natuurlijk
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bijeenkomsten gehouden vanuit de vakgroep Vrijwilligers
werk, waaronder een heel leuke ‘Omdenksessie’. En tot
slot hebben we brievenbuspakketjes verstuurd, met
lekkere chocola of een hartje bijvoorbeeld, om onze
vrijwilligers een hart onder de riem te steken en hen
te laten weten: ‘We denken aan jullie!’”

JAARBEELD 2020 STERKER SOCIAAL WERK

“Door iedereen alle soorten aanvragen
te laten behandelen, kunnen we meer
integraal werken, meer continuïteit
bieden en beter anticiperen op wat
klanten nodig hebben.”
JAARBEELD 2020 STERKER SOCIAAL WERK		
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WAS ER, NAAST ALLE CORONAPERIKELEN, NOG TIJD OM ONTWIKKELINGEN IN GANG TE ZETTEN OF
NIEUWE PRODUCTEN TE LANCEREN?
“Jazeker. We zijn nog meer gaan samenwerken, dat wil
zeggen: coördinatoren behandelen nu gezamenlijk alle
klantvragen. Voorheen hield de één zich bezig met klusaanvragen en een ander met maatjesbezoek. Door iedereen
alle soorten aanvragen te laten behandelen, kunnen we
meer integraal werken, meer continuïteit bieden (als er
een collega uitvalt, kan een ander het veel gemakkelijker
overnemen) en beter anticiperen op wat klanten nodig
hebben. Iemand die een Verhuisadvies aanvraagt, heeft
misschien ook wel behoefte aan de klusservice.”
“Verder is de ontwikkeling van een flexpool in gang gezet.
Die is bedoeld om vragen op te vangen die niet ‘standaard’
zijn. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld acute zaken als
sneeuwruimen, omdat iemand zijn huis anders niet meer

uit kan. Of een aanvraag voor hulp bij het opruimen van
een complete schuur. Misschien is er onder onze vrij
willigers wel een boodschappenhulp die ook best even
sneeuw wil schuiven. Zo kunnen we ook beter inspelen
op de hulpvragen van ouderen die buiten de reguliere
diensten vallen. Wat ook nieuw is: het welzijnsbezoek op
aanvraag. Voorheen verstuurden we een brief aan mensen
die een bepaalde leeftijd kregen (75, 80, 85 en 90 jaar)
met de vraag of ze behoefte hadden aan zo’n informatief
bezoek. Nu kunnen mensen op elk moment zelf daarvoor
kiezen. We merken dat de drempel voor de aanvraag van
een welzijnsbezoek lager is dan die voor het inschakelen
van een ouderenadviseur.”

UIT NIEUWSGIERIGHEID: WAAR KOMT
JOUW INTERESSE OF VERWANTSCHAP
MET OUDEREN VANDAAN?
“Dat is begonnen bij mijn opa. Op de basisschool had ik
altijd de oudste opa; hij was van 1902. Maar hij was
ontzettend bij de tijd, spelde elke dag de krant en hield
ervan om zich te verplaatsen in onze leefwereld. Hij kon
prachtig vertellen over vroeger, over de eerste telefoon
en de eerste televisie. Voor hem was het belangrijk dat
kinderen en jongeren historisch besef hadden en begrepen
van waaruit hun leefwereld zich had ontwikkeld. Toen
ik in groep zes zat, kwam hij bij ons op school met zijn
mooie verhalen. Geweldig vond ik dat. Later, in mijn
studietijd, had ik bijbaantjes als huiskamerhulp in het
verzorgingstehuis en als poetshulp bij thuiswonende
ouderen. Dus het bleef een beetje als een rode draad
door mijn leven lopen.”

EN DAN IS ER NOG TESSA, EEN ROBOT
DIE OUDEREN THUIS ONDERSTEUNT?
“Tessa is een sociale robot die mensen met beginnende
dementie helpt om structuur in hun dagelijkse leven te
brengen of te houden. Ze herinnert alleenstaande
ouderen bijvoorbeeld aan het innemen van medicijnen,
kleine taken of geplande afspraken en ze doet suggesties
voor activiteiten als puzzelen, bewegen of koffie drinken.

“Sociale robot Tessa helpt mensen met beginnende dementie
om structuur in hun dagelijkse leven te houden. Het is een
hulpmiddel dat mensen weer meer eigen regie geeft en zo hun
zelfstandigheid ondersteunt.”
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Via een app is Tessa te vullen met agenda-afspraken, maar
bijvoorbeeld ook met favoriete muziek. Het is een hulpmiddel dat mensen weer meer eigen regie geeft en zo hun
zelfstandigheid ondersteunt. Daarnaast kan het wat druk
wegnemen bij mantelzorgers. We hebben al eerder erg
positieve ervaringen opgedaan met Tessa, in een pilot.
Vanuit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) konden
we vervolgens afgelopen voorjaar 27 eigen Tessa’s aanschaffen. Om de robot bij ouderen onder de aandacht te
brengen, heeft ze bijvoorbeeld een keer bij iedere dagbestedingslocatie ‘gelogeerd’. Vanuit diezelfde stimuleringsregeling hebben we afgelopen najaar virtual reality-brillen
en tablets aangeschaft voor de dagbesteding. Tijdens
de lockdown bleek maar weer hoe belangrijk het is dat
ouderen met digitale middelen kunnen omgaan. Videobellen, boodschappen bestellen; door hen te leren hoe
ze dat thuis eenvoudig kunnen doen, helpen we hun
zelfredzaamheid vergroten.”
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Vastberaden vooruit in
veranderende omgeving

Terugblik op 2020

Druten

Elke van der Brugge, maatschappelijk werker in gemeente Druten, vertelt
“Het werk in het sociale domein is erg in beweging. Dat merkten we in 2020 heel sterk. De inrichting van de zorg
verandert continu, wat onrust met zich meebrengt. Voor mij, mijn collega’s én cliënten. En de inwoner is er de dupe van.
Die is gewend aan de zorg van een bepaalde aanbieder. Is die aanbieder niet meer gecontracteerd, dan verandert de
zorg. Zeker in combinatie met de coronacrisis gaf dit problemen. Veel cliënten voelden zich eenzaam, hadden psychische
klachten of financiële problemen. Sommige verhalen zijn erg schrijnend. Ik voel hier extra uitdaging om mensen te
helpen meer grip op hun eigen leven te krijgen.
Ik ben trots op onze samenwerking van drie Sterker-collega’s in het Sociaal Team en in het Algemeen Maatschappelijk
Werk. Heel positief dat de gemeente Druten organisaties betrekt bij het maken en uitvoeren van het beleid! Dat vind
ik een blijk van waardering. Ook met onze werkwijze, die steeds professioneler is, ben ik erg blij.”

JAARBEELD 2020 STERKER SOCIAAL WERK		
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Theo trapt af: “Voor R75 was het in 2020 ingewikkelder
om de doelgroep te bereiken, want in coronatijd ontbrak
natuurlijk vaker het face-to-face contact. Dat maakte het
voor jongeren die zorg wilden mijden gemakkelijker om
buiten beeld te blijven.” Daarom streefden Theo en collega
Annemarie zoveel mogelijk naar echte ontmoeting.
Annemarie: “Want áls je dan contact hebt, maar dat
gebeurt vooral online, kun je nooit alles open bespreken.
Daarvoor is het echt nodig dat je elkaar ziet. Daarom
hebben we onze ruimten omgebouwd en veel met
schermen gewerkt. Zo konden we toch meer samen komen.
Verder hadden we extra monitors en toetsenborden,
omdat we nu niet met jongeren achter één computerscherm konden zitten om zaken te regelen.

Maak kennis met… Niek, Annemarie en Theo,
dagelijks in de weer voor jongeren met problemen

“Op de basis die er nu
ligt, kunnen we verdergaan met bouwen”
J ongeren die door hun problemen tussen wal en schip dreigen te raken, jongeren die zorg
mijden, jongeren waarvan zonder inmenging van hulpverlening hun situatie in snel tempo
verslechtert; bij R75, JOOP en Binder doen ze er alles aan om deze groepen binnen boord te
halen of te houden. Een gesprek met Theo Verlaan (R75), Annemarie Orlemans (R75 en JOOP)
en Niek van Lanen (Binder) over een lange adem, voorzichtig opbloeiende initiatieven binnen
een voormalig kantoorpand en een heus kerstverhaal…
22
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Bij de foto v.l.n.r.: Niek van Lanen
(zie vorige pagina), Annemarie
Orlemans en Theo Verlaan
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Ook hebben we met mooi weer veel buiten op dekentjes
gezeten.” Theo vult aan: “Het was heel belangrijk om onze
laagdrempelige bereikbaarheid zo goed mogelijk vol te
houden. Want juist in het afgelopen jaar zag je binnen
gezinnen de druk soms flink oplopen. De nachtopvang
zat snel vol en startte vervolgens ook met dagopvang;
de nood was behoorlijk hoog. Bij elke intake was corona
voor ons een extra aandachtspunt, omdat we bij veel
jongeren merkten dat corona hun problemen in meer of
mindere mate verergerde.”

TUSSEN WAL EN SCHIP
Zo’n driekwart van de jongeren die bij R75 aankloppen,
valt tussen het zogenaamde wal en schip. Bij hen komen
allerlei psychosociale problemen samen, denk aan huisvesting, geldzorgen en verslaving. Ze hebben moeite om
een plek te vinden in de samenleving, krijgen vaak niet

en werken corporaties Portaal en Talis mee aan tijdelijk
wonen-projecten en jongerenwoonprojecten, bijvoorbeeld aan de Willemsweg.”
Annemarie vult aan: “Je mag ook iets van de jongeren
vragen of verwachten. Bijvoorbeeld wie toegang wil krijgen
tot de woningmarkt, moet zich verbinden aan een bepaalde
mate van hulpverlening. Waarom? Soms lost het vinden
van woonruimte een groot deel van iemands problemen
op. Maar er zijn ook genoeg jongeren bij wie – als ze
eenmaal woonruimte hebben en daar geaard zijn – hun
problematiek juist weer volop naar boven komt. Dan
willen we daar graag zoveel mogelijk grip op houden.”

MAGISCHE WOONMIX
Een van de nieuwere, gemengde woonvormen waarbij
Sterker zeer actief betrokken is in Nijmegen, is Binder.

“Je mag ook iets van de jongeren vragen of verwachten. Bijvoorbeeld
wie toegang wil krijgen tot de woningmarkt, moet zich verbinden
aan een bepaalde mate van hulpverlening.”
de hulp die ze nodig hebben en zijn moeilijk bereikbaar
vanuit de reguliere zorg. Niek van Lanen legde drie jaar
geleden met een collega de grondslag voor een ‘Tussen
wal en schip’-overleg: een overstijgend casusoverleg
met alle samenwerkings- en ketenpartners over onder
werpen als dagbesteding, opleiding, inkomen en wonen.
In 2020 kreeg dit overleg een hernieuwde start.
De gemeente is hierbij inmiddels aangehaakt en ook
woningcorporaties denken mee. Niek: “Het overleg heeft
nu een echte plek op de Nijmeegse agenda, het heeft
gewicht gekregen voor de gemeente en de ketenpartners.
Het blijft een zaak die een langere adem vraagt, maar
wat helpt is dat we aan tafel zitten met partners die wel
meteen spijkers met koppen kunnen slaan. Zo denken

JOOP
JOOP (Jong Ouder Ontmoetingspunt) ondervond veel
hinder van corona, want de inloop voor jonge moeders
mocht bijna het hele jaar lang niet plaatsvinden.
Maar er zijn bijvoorbeeld babypakketten uitgedeeld en
‘Vergeet-me-niet-pakketjes’ zodat de meiden die anders
bij de inloop zouden komen in beeld bleven en zich toch
nog gezien voelden.
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op weg helpt in het gebouw. Het feit dat er ruimte is
gekomen voor dit soort zaken, geeft aan hoe goed het gaat.
Het afgelopen jaar is er een veilige en solide basis gelegd
waarop we vanaf nu kunnen verder bouwen.”

In dit voormalige belastingkantoor wonen onder meer
veel jongeren die in hun jeugd al de nodige hindernissen
tegenkwamen. Niek: “Het afgelopen jaar is daar heel goed
verlopen. Waar we in het begin, in 2019, nog worstelden
met een goede mix tussen ‘mensen die vragen en mensen
die dragen’, zitten we inmiddels bijna op de verhouding
die we voor ogen hebben van veertig procent vragers en
zestig procent dragers. Wat meehielp voor de rust in het
pand, is de laagdrempelige ondersteuning die in het
gebouw aanwezig is. Sociaal beheerders signaleren op
tijd problemen, zodat we die snel kunnen aanpakken.
Er heerst een interessante dynamiek binnen Binder, die
vraagt om korte lijnen. Zo voorkomen we dat dragende
bewoners, die ook hun problemen hebben, veranderen
in vragende bewoners. In 2020 zagen we voor het eerst
dat sommige verdiepingen het als collectief heel goed
aanpakten: bewoners maakten een gezamenlijk schoonmaakrooster en gingen gezamenlijk afval scheiden,
bijvoorbeeld. Of ze zorgden voor elkaar door te koken.
Ook kwamen er steeds meer leuke initiatieven, zoals een
bewoner die mindfulness-training wilde geven aan andere
bewoners. Jammer dat dit plan door corona nog even in
de ijskast moest. Verder is er een pilot cliëntenparticipatie
gestart, waarbij een wonende cliënt een nieuwe bewoner
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Tot slot herinneren Theo en Annemarie zich een mooi
kerstverhaal bij R75. Annemarie: “We vonden een kamer
voor een cliënte die zich tussen het spreekwoordelijke
wal en schip bevond. Maar behalve deze woonruimte
had ze nog helemaal niks. Geen meubels, geen bestek,
geen handdoeken… Toen was daar de wijkagent met een
idee: politiemedewerkers doneerden van hun eindejaars-

bonus vijftig euro, bedoeld voor mensen die het beter
konden gebruiken. Deze wijkagent besloot dat onze cliënte
een van die mensen was en ging meteen voor haar aan
de slag. Hij regelde, onder meer via stichting Vincentius,
een starterspakket met een waterkoker, servies en bestek,
hij regelde meubels, handdoeken en nog veel meer.
Onze cliënte was met stomheid geslagen. ‘Heeft de politie
dit gedaan? Voor mij?’ Dankzij die meedenkende en welwillende wijkagent had zij in 2020 een fijne, warme kerst.”

Trots op behaalde successen
Patricia van Woezik (medewerker Wmo) en Rosemarieke Fleuren
(jeugdconsulent) vertellen

Terugblik op 2020

West Maas en Waal

Patricia: “Als toegangspoort voor alle inwoners van gemeente West Maas en Waal op het gebied van wonen, welzijn
en zorg, is een goede samenwerking met de gemeente van groot belang. Voor 2019 was er voor VraagWijzer een
ontwikkelplan opgesteld en ondanks corona heeft de uitvoering hiervan een goed vervolg gehad. Eén van de speerpunten uit dat plan was de samenwerking met de gemeente. Die moest beter en dat is gelukt! De lijntjes zijn korter
en er is veel meer contact. Zo is er structureel overleg tussen ons en (beleids-)medewerkers van de gemeente. Erg fijn
dat zij zien wat er in de beroepspraktijk gebeurt. We wisten elkaar in 2020 goed te vinden!”
Rosemarieke: “Er zijn in 2020 veel mooie dingen tot stand gekomen. Een voorbeeld is het afgesloten convenant tussen
primair onderwijs en jeugdhulp, waarin VraagWijzer een belangrijke partner is. Ook de structurele overlegvormen
met het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), Sociom, Schoolmaatschappelijk Werk en de leerplichtambtenaar
zijn een mooi voorbeeld. We zijn bij VraagWijzer dan ook erg blij dat Sterker de aanbesteding voor AMW opnieuw
gegund heeft gekregen door de gemeente West Maas en Waal, zodat medewerkers van Sterker het AMW kunnen
blijven uitvoeren. Ook hebben we de samenwerking met de partners van de jeugdbeschermingsketen doorontwikkeld
en verstevigd. Ondanks de toegenomen digitalisering is het contact met samenwerkingspartners erg goed geweest.’’
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Maak kennis met… Sandra Kloppenburg van het Brede Basis Team

Zaaien en oogsten in een
proeftuin? Dat smaakt
naar meer!

Sandra Kloppenburg is gebiedsregisseur Dukenburg & Lindenholt en coördinator
van het Brede Basis Team (BBT). Lindenholt is een van de twee proeftuinen
voor het BBT. Sinds 1 juli 2019 timmert daar een team van zeventien mensen
hard aan de weg om inwoners op een nieuwe manier te ondersteunen. Of het
coördineren daarvan Sandra hoofdbrekens bezorgt? “Nee joh. Ik loop juist
warm voor uitdagingen als deze. Kom maar op!”
De achterliggende gedachte bij de vorming van het Brede
Basis Team is dat er meer expertise direct beschikbaar
komt in de wijk. Het doel dat iedereen vanaf dag één voor
ogen had, was om tachtig procent van de hulpvragen in
het brede wijkteam op te pakken. Voor de overige twintig
procent is de inzet van een zorgaanbieder nodig. Het gaat
dan om gevallen waarin zodanig maatwerk vereist is dat
het basisteam de zorg niet kan leveren.
“Ik ben heel trots op ons team, want het is ons gelukt om
die tachtig procent, bij alle nieuwe aanmeldingen van het
afgelopen jaar, te halen”, vertelt Sandra. “Voorheen, met
de werkwijze van het sociaal wijkteam, lag de focus op
het vaststellen van de zorg waarop iemand recht heeft en
op het toeleiden naar die zorg. Maar met acht personen
alle vragen van 0 tot 100 jaar beantwoorden, in een wijk
van 15.000 inwoners, betekende heel stevig aanpoten.
Daardoor kwam je niet toe aan het daadwerkelijk ondersteunen van inwoners. Met het BBT hebben we zoveel
expertise in huis, een minder brede doelgroep en zulke
korte lijnen dat we met de inwoner een plan van aanpak
opstellen en direct ondersteuning kunnen bieden. Deze
manier van werken is heel efficiënt, met voormalig sociaal
wijkteamcollega’s, collega’s van Sterker, ambulante
werkers en netwerkpartners allemaal samen in één team.”

WERKWIJZE LEVERT ENERGIE
Terugkijkend is Sandra heel tevreden. Ze benadrukt dat
er een sterke wil was (en is!) bij iedereen binnen het team
om het ook echt sámen te doen. “Dat moet ook wel.
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Want álles was nieuw. De collega’s, de wijk en de werkwijze. Wie gaat wat doen, hoe geven we dat vorm, hoe
vergaderen we, hoe verdelen we de casussen; dat is alles
bij elkaar een mooie uitdaging. Tel daar nog het afgelopen
‘coronajaar’ bij op en je begrijpt dat het niet gemakkelijk
was. Door steeds maar samen in gesprek te blijven en
eruit te willen komen, is het gelukt om het proces goed
werkbaar te krijgen én de inwoners te helpen. Als je als
collega’s elkaar ondersteunt en je werkervaringen met
elkaar deelt, ontstaat er als vanzelf ook begrip voor elkaar.
In het BBT gaan we sneller met elkaar in gesprek of samen
naar een cliënt. Het is onzin om twee keer het wiel uit te
vinden, dus er is veel afstemming tussen samenwerkings
partners over ontwikkelingen of oplossingen die we vinden.
Samen heb je een bredere blik op de aanpak van casussen.
Ik merk nu al dat deze werkwijze meer energie geeft. De
wachtlijsten zijn zo goed als verdwenen en we zijn nauwer
en langer betrokken bij de inwoners die we helpen.
Er ontstaat soms zodanige ruimte en rust dat ik collega’s
hoor zeggen: ‘Nu kan ik eindelijk die groep gaan draaien
die ik al zo lang voor ogen had.’ Dat is toch geweldig?”

“Deze manier van
werken is heel
efficiënt, met
voormalig sociaal
wijkteamcollega’s,
ambulante werkers,
netwerkpartners en
collega’s van Sterker
allemaal samen in
één team.”

In 2020 had Sandra met haar team meer willen inzetten op
collectief werken om daarmee individuele vraagstukken
te beperken. Corona heeft een echte ‘boost’ daarin
bemoeilijkt. Maar gelukkig had Sandra met haar team
al wel een goede algemene basis gelegd, voordat de
pandemie losbarstte. “Voorbeelden en vooral ervaringen
uit de praktijk van collectief werken, heb ik dus nog niet
echt. Er kon en mocht op dat gebied heel weinig. Maar
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samen met sportcoaches en opbouwwerkers hebben
we een sportgroep opgezet voor mensen die door
psychiatrische of lichamelijke problemen een drempel
ervaren om zelf ergens te gaan sporten. En voor mensen
die moeite hebben met leren, willen we samen met
’s Heeren Loo bijvoorbeeld programma’s bieden waarbinnen aangepaste ontwikkelings- en leermogelijkheden
bestaan. Daarmee voorkomen we op de langere termijn
dat inwoners individueel tegen zaken als eenzaamheid,
lichte depressie of een gebrek aan structuur aanlopen.”
Veel zaken gebeurden online in het afgelopen jaar.
Vergaderingen, onderlinge afstemming en contacten
met inwoners (hoewel er toch waar nodig huisbezoeken
plaatsvonden). Een extra leuk online evenement was de
BBT Tour. Daarvoor werden alle sociaal wijkteams en

collega-werkers van Sterker uitgenodigd, onder het mom
van ‘Het BBT komt naar je toe ná de zomer!’ (op de wijze
van het vroegere ‘Veronica komt naar je toe deze zomer’).
Tijdens die online bijeenkomsten lieten BBT’ers zien wat
ze als sociaal wijkteammedewerker doen binnen het
Brede Basis Team. Collega’s konden op hun beurt al hun
vragen stellen en kregen een inkijk in de nieuwe werk
wijze. Sandra: “Zo blijven we constant in gesprek, aan
pakken, proberen, uitvinden, ontwikkelen en leren.
Tot nu toe heeft het heel goed uitgepakt. Dit is in mijn
ogen ook hoe het hoort: er vol voor gaan, zaaien en dan
oogsten. We zijn tenslotte niet voor niets een proeftuin,
hier moet het gebeuren.”

Recordaantal aanmeldingen
Karin van der Zwaluw-Goedhart, projectcoördinator Buurtbemiddeling
Berg en Dal en Heumen vertelt

Terugblik op 2020

Buurtbemiddeling

“In 2020 kregen we veel meer aanmeldingen binnen voor buurtbemiddeling dan voorgaande jaren. Niet alleen in Berg
en Dal en Heumen, maar ook in de andere omringende gemeenten én landelijk. Bij Buurtbemiddeling Sterker was er
een groei van 9,6%. Mensen zijn door de lockdown meer thuis. Dat leidt eerder tot overlast. Geluidsoverlast was dan
ook een van de meest voorkomende meldingen.”
Van regelen naar coachen
“Door de lockdown veranderde onze hele manier van werken. Normaal gesproken regel ik zaken en zet ik casussen uit
naar een team van twee buurtbemiddelaars. Nu moest ik zelf meedenken, coachen en adviseren, omdat de bemiddelaars
niet meer bij mensen thuis langs mogen gaan. Intakes deden we telefonisch, maar het bemiddelingsgesprek kon helaas niet
doorgaan, omdat bemiddelen via een beeldscherm niet werkt, daarvoor moeten mensen bij elkaar zijn. Dit leverde een
lange wachtlijst op. Gelukkig konden we vanaf juni een inhaalslag maken, omdat we toen weer mochten afspreken op afstand.
116 vrijwillige buurtbemiddelaars bij Sterker hebben ons daarbij geholpen, waar we heel dankbaar voor zijn.”
Groot bereik
“Daarnaast was onze manier van bemiddelen anders. Waar we normaal
gesproken de ‘overvalmethode’ inzetten, om bij de buren van melders
langs te gaan, stuurden we nu brieven. Dit leidde tot een stuk minder
medewerking, helaas. Gelukkig hebben we het grootste deel van de
casussen wel positief kunnen afsluiten. En als dit niet gebeurde, merkten
we wel dat een gesprek met ons iets in werking heeft gezet. We zijn blij
dat we toch veel mensen bereikt hebben, al is dat maar via één enkel
telefoongesprek. Ook positief zijn de korte lijntjes die we hebben met
de verwijzers (woningcoöperaties, wijkagenten, gemeenten, etc.).
Dankzij die goede samenwerking kunnen we meer mensen helpen.”
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Alternatieven voor gemiste activiteiten
Jehzira Huwaë, mantelzorgconsulent Nijmegen vertelt

Terugblik op 2020

Mantelzorg

“Toen de coronacrisis uitbrak, was het voor ons wel even zoeken naar wat mantelzorgers in deze lastige tijd
van ons nodig hadden. We mailden alle 866 mantelzorgers, maar kregen opvallend genoeg weinig reacties.
We merkten dat veel mantelzorgers extra hulp van buitenaf zo lang mogelijk afhouden, uit angst voor het virus.
Ook zelf moesten we weer allemaal het wiel opnieuw uitvinden. Hoe ga je bijvoorbeeld aan de slag met beeldbellen? Gelukkig hebben we nu alles weer goed op de rails en zien we daar ook het voordeel van in.”
Geen Efteling, wel snoep
“Mantelzorgers krijgen veel te verduren. Daarom organiseren we normaal gesproken met regelmaat activiteiten
waar mantelzorgers elkaar ontmoeten, tips en ervaringen uitwisselen en tegelijkertijd ontspannen. In 2020 zouden
we bijvoorbeeld tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger naar de Efteling gaan. Dat ging helaas niet door.
Wel konden we de tasjes van de landelijke overheidscampagne Deel je Zorg vullen met belangrijke informatie
en snoep van Jamin en deze aan alle jonge mantelzorgers uitdelen.”
Dag van de Mantelzorg
“Daarnaast kregen alle mantelzorgers, jong én oud, van ons op de Dag van de Mantelzorg een leuke attentie.
Waar we normaal met een select gezelschap uit eten zouden gaan, hebben we nu iedere mantelzorger een
Tony’s Chocolonely-reep gestuurd. We kregen veel positieve, dankbare reacties. Dit beviel zo goed, dat we dat
dit jaar ook weer doen! Wel hopen we dat we weer snel activiteiten kunnen organiseren voor mantelzorgers.
Zorgen voor iemand is nu extra zwaar, waardoor ontspanning nóg belangrijker is. Zeker voor de jonge mantelzorgers is het ontbreken daarvan echt een gemis.”

De kracht van groepswerk, een korte film
Meedoen aan een groep van Sterker sociaal werk is een prettige manier om ervaringen
te delen, van elkaar te leren en elkaar te steunen. Je ontmoet anderen die eenzelfde soort
probleem hebben. Het is een hele opluchting te merken dat je niet de enige bent die
ergens mee zit. Een deelnemer: “Door deze cursus ben ik positiever geworden. Ik durf
ook meer mijn mening te geven. Een groep heeft zoveel invloed! In mijn eentje zou ik dit
nooit kunnen bereiken.”
De meerwaarde van het collectief aanbod komt overtuigend naar voren in de promofilm ‘
De kracht van groepswerk’. Deze film - door en voor deelnemers van een gespreksgroep kwam mede tot stand door financiële bijdragen van Sociaal Werk Nederland, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk en acht welzijnsorganisaties verdeeld over
het land: Stichting Wel.kom, Veens Welzijn, Socius Maatschappelijk Dienstverleners,
Tinten Welzijnsgroep, Sociaal Team Houten, Versa Welzijn, Sterker sociaal werk en
Santé Partners.
Bekijk de film hier: https://vimeo.com/374368556
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Medezeggenschap en toezicht bij Sterker
CLIËNTENRAAD OUDERENWERK
De Cliëntenraad (CR) zet zich in voor de collectieve
belangenbehartiging van klanten van Langer Thuis in
Nijmegen (het ouderenwerk van Sterker). Ze geeft
gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur van
Sterker over beleid dat klanten van Langer Thuis raakt.
De CR laat zich informeren over relevante ontwikkelingen
binnen Sterker en specifiek binnen het ouderenwerk.
Ze denkt actief mee over onderwerpen die van belang
zijn voor Langer Thuis. Contact met klanten van het
ouderenwerk is essentieel voor de CR-leden.
Jaarverslag van de Cliëntenraad bekijken? Kijk bij
Cliëntenraad op www.sterker.nl
Wat hield de CR bezig in 2020?
• De coronamaatregelen op de dienstverlening aan
ouderen, de gevolgen daarvan en de initiatieven van
Sterker om contact te houden met klanten en de
dienstverlening zo goed mogelijk te continueren.
• De tevredenheidsmeting onder deelnemers en hun
mantelzorgers van Deel de Dag (dagbesteding).
De meting ging vooral over de impact van de coronamaatregelen op de dagbesteding. De resultaten lieten
opnieuw zien hoe belangrijk een voorziening als Deel de
Dag is: voor het contact met anderen én om mantelzorgers te ontlasten.
• Het besluit van de gemeente Nijmegen tot een stelselwijziging in het sociale domein, de (mogelijke) gevolgen
voor Sterker en specifiek voor klanten en de dienst
verlening van het ouderenwerk.
• Doorontwikkeling van bestaande dienstverlening en
nieuwe activiteiten zoals uitbreiding van Deel de Daglocaties, online initiatieven en gebruik van digitale
hulpmiddelen en samenwerkingsinitiatieven op het
snijvlak van zorg en welzijn.

JONGERENPARTICIPATIE
Hoe kunnen we de input van jongeren gebruiken om de
dienstverlening van Sterker te vernieuwen en te verbeteren? Medio 2020 begonnen we met een verkenning.
We kijken of we jongeren kunnen betrekken als ervaringsdeskundigen om bij te dragen aan hulp, ondersteuning
en herstel van anderen. Ervaringsverhalen van jongeren
zijn enorm waardevol voor kwaliteitsverbetering en
voor evaluatie van het (preventie)aanbod van de dienstverlenende organisatie. Al slinkt helaas het aandeel















jeugdhulp binnen Sterker: jongerenparticipatie blijft het
onderzoeken waard!

ONDERNEMINGSRAAD
De Ondernemingsraad (OR) van Sterker komt op voor
de belangen van medewerkers en de organisatie. In de
besluitvorming weegt de OR beide belangen steeds af.
De OR komt wekelijks – online – bijeen. Daarnaast is er
gemiddeld 6x per jaar overleg met de Bestuurder, voornamelijk over organisatieontwikkelingen. Ieder kwartaal
is er ook een overleg met de directeur, voornamelijk over
ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. De OR overlegt
verder 2x per jaar met de Raad van Toezicht en heeft
overleg met HRM en Financiën. Input vanuit de achterban
halen de OR-leden uit persoonlijk contact, koffie- en
borrelmomenten. De OR stelt jaarlijks een jaarverslag op.
Wat hield de OR bezig in 2020?
• Advisering over:
- de oprichting Koepelorganisatie
- fusie met Vrijwilligerscentrale Nijmegen
- coöperatie Jeugd Nijmegen
• Instemming met:
- veiligheidsbeleid (onderdeel van Arbobeleid)
- gezond werken (onderdeel van Arbobeleid)
- werving & selectie
- beloningsbeleid
- risico-inventarisatie en -evaluatie (uitvoering RI&E)
- sociaal plan, n.a.v. de reorganisatie
- medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht (RvT) bewaakt het beleid van het
bestuur. De RvT functioneert als klankbord, is de formele
werkgever van het bestuur en verleent goedkeuring
voor specifieke besluiten. In 2020 vergaderde de RvT
9x met het bestuur. Daarnaast overlegt de RvT met de
Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en stakeholders.
Blikvangers in 2020 waren de aanbestedingen van de
gemeente Nijmegen; de voorgenomen bestuurlijke
fusie met Wel.kom, ONS welzijn en Vrijwilligerscentrale
Nijmegen; en de samenwerking met Limburgse zorg
partners in de nieuwe organisatie Vijf. De RvT is sterk
betrokken bij de kwaliteit van dienstverlening, en de
financiële continuïteit van de organisatie.
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De vrijwilligersprojecten
en -diensten van Sterker
Vrijwilligers doen zoveel meer!

“Ik ben zo blij met de groep in de Kentering, zie er iedere keer naar
uit ernaartoe te gaan. Verhalen van de anderen te horen helpt me
om mijn eigen situatie in perspectief te zien. Anderen gaan weer
anders met de situatie om, dat brengt mij op ideeën.”
Gespreksgroep Kentering, Fred (85)

Scheiding

Jongeren

Volwassenen

Ouderen

Begeleide omgang
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 over de omgang met de kinderen.

Mate4You
Mate4You is een maatjesproject vóór en door jongeren!
Het project is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 23
jaar die graag een eigen sociaal netwerk willen opbouwen
en een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Omgangshuis
Het Omgangshuis biedt een veilige plaats voor kinderen
van 0 tot 18 jaar. Hier kan het kind de niet-verzorgende
ouder ontmoeten op de zaterdagen, zonder dat de ouders
elkaar hoeven tegen te komen.

Jij&Ik
Jij&Ik is een maatjesproject (i.s.m. BindKracht10) voor
kinderen en jongeren in de leeftijd van 5- 16 jaar, die
sociaal kwetsbaar zijn. Denk hierbij aan de kinderen die
in een lastige thuissituatie zitten, die een voorbeeldfiguur
missen, gepest worden of onzeker zijn over zichzelf. Bij
Jij&Ik leren deelnemers complimenten te geven, grenzen
te stellen en hoe je kunt omgaan met een probleem.

COiL
Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen biedt een
mogelijkheid om te praten over de betekenis van het
leven en wat van waarde is. Dit kan zowel individueel als
in een gespreksgroep. Vrijwilligers helpen bij het maken
van een Levensboek; een persoonlijk boek waarin iemand
de herinneringen en belangrijke momenten van zijn of
haar leven bundelt.

Langer Thuis in Nijmegen
Langer Thuis in Nijmegen is de naam van het ouderenwerk
van Sterker. Vrijwilligers bieden praktische hulp bij het
invullen van (belasting)formulieren of doen samen met
de oudere de administratie. Chauffeurs van AutoMaatje
vervoeren ouderen die geen gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer binnen Nijmegen naar het gewenste
adres. Boodschappenhulp is een uitkomst als het niet
meer lukt om zelf boodschappen te doen. Vrijwilligers
van de Klus Service verrichten kleine klusjes in huis en
ondersteunen ook bij het omgaan met apparaten zoals
computers, tablets of smartphones. Er zijn vaste vrij
willigers die dagelijks maaltijden aan huis bezorgen en
meteen kunnen zien of het goed gaat met de oudere.
Vrijwilligers in het wijkrestaurant serveren maaltijden
uit, zodat bezoekers deze gezamenlijk kunnen nuttigen.
Deel de Dag en Deel de Tuin zijn ontmoetingsplaatsen
waar gastdames en gastheren bij de dagelijkse gang van
zaken ondersteuning bieden. Ook Goede Dag draait op
vrijwilligers en actieve wijkbewoners. Goede Dag is een
gezamenlijk aanbod van activiteiten van verschillende
organisaties. Een gezelschapsmaatje bezoekt ouderen
voor een praatje, een kopje koffie of een wandeling buiten.
Woonadviseurs analyseren knelpunten in huis en geven
woonadvies. Verhuisadviseurs geven verhuisadvies en
helpen met het zoeken naar een woning en/of het organiseren van een verhuizing. Misschien is een verhuizing
nog helemaal niet nodig. In een welzijnsbezoek gaat een
welzijnsbezoeker in gesprek over ouder worden en geeft
informatie over diensten of ondersteuning voor ouderen
in Nijmegen.

Mantelzorg
Mantelzorgcafé
Het Mantelzorgcafé is een ontmoetingsplaats voor iedereen die langdurig voor een ander zorgt en in Nijmegen
woont. Naast gezelligheid en advies kunnen mantelzorgers
er ook terecht voor themabijeenkomsten of trainingen.
Get together
Bij een Get together komen jongeren samen die te maken
hebben met een langdurig ziek familielid. Dit kan gaan om
een lichamelijke of psychische ziekte, om een beperking
of een verslaving. Deze jonge mantelzorgers kunnen bij
een Get together even zichzelf zijn en ontspannen.

“Deze ervaring is anders dan
andere stageplekken. Het soort
contact dat je legt met de deelnemer, het een-op-eencontact,
het reflecteren op jezelf als
persoon, de intervisie die je
vanuit stage mee krijgt en de
groep maatjes – dit alles maakt
het project enorm leuk!”

Buddyzorg
Buddyzorg is een vorm van persoonlijke hulp door een
vrijwilliger (buddy) voor mensen met een chronische of
levensbedreigende ziekte. De buddy helpt je bij het omgaan met de ziekte en de gevolgen daarvan. Buddyzorg
biedt hulp op sociaal, emotioneel en (in beperkte mate)
praktisch gebied.
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddelaars proberen ruziënde personen weer
met elkaar te laten praten. Ze spreken eerst met de buren
apart om beide kanten van het verhaal te horen.
Vervolgens proberen ze ervoor te zorgen dat de partijen
zelf een oplossing vinden.

Maatje Mate4You
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“We kijken ernaar
uit u weer te
ontmoeten!”
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