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.

STERKER IN CORONATIJD
Dienstverlening in coronatijden
Sterker heeft in overleg met collega's uit diverse geledingen een kader opgesteld over het werken in
de (hopelijk) laatste coronafase en een doorkijk ontwikkeld hoe het werken ‘na corona’ eruit gaat zien.
Uitgangspunt is dat we ook 'na corona' deels online (thuis) blijven werken. In veel gevallen is dat
klantvriendelijker en productiever. Tegelijkertijd is er alle reden om de toegenomen ruimte die er is
om mensen face-to-face te kunnen ontmoeten, voluit te benutten. Zo is voor goede dienstverlening
vaak live contact vereist. Ook voor efficiënte samenwerking en onderlinge verbondenheid is periodiek
live contact een must.
Bij de ondersteuning van inwoners wordt door betreffende professional bepaald of contact online of
live plaatsvindt. De behoeften van inwoners worden hierbij nadrukkelijk meegewogen. Bij interne
bijeenkomsten (team-overleggen, intervisie, etc.) wordt door de organisator van de bijeenkomst
bepaald of de bijeenkomst online, live of hybride plaatsvindt. Leidend bij deze keuze is de inschatting
van welke vorm vereist is om het gewenste resultaat van betreffende bijeenkomst te behalen. In alle
situaties zijn professionals gevraagd om hun overwegingen of keuzes zo nu en dan te toetsen bij
collega's, om elkaar scherp te houden dat we een goede balans tussen online werken en live contact
behouden.
In praktijk betekent dit dat alle dienstverlening van Sterker, met inachtneming van de anderhalve
meter afstand, doorgang vindt, zoals dat ook de afgelopen maanden al het geval was. Het is fijn dat
inwoners en professionals weer (letterlijk) meer nabij kunnen zijn.
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VERSTERKING VOORVELD EN MINDER TOELEIDING NAAR DE TWEEDE LIJN
Terugblik op digitale Stap Vooruit
Sterker heeft voor het eerst een digitale ‘Stap Vooruit’ training gegeven aan cliënten. Terugkijkend op
de vijf bijeenkomsten kunnen we concluderen dat een digitale versie van een training een heel
volwaardig alternatief is voor een fysieke training. Van tevoren hebben we met iedereen, in kleine
groepjes op een fysieke locatie, een kennismakingsgesprek gevoerd. Er hebben uiteindelijk zes
deelnemers meegedaan en het programma hebben we teruggebracht tot 1,5 uur (i.p.v. 2 uur). We
hebben gemerkt dat het voor deelnemers inspirerend was, dat ze veel van elkaar konden opsteken en
dat een rollenspel ook digitaal tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast is het heel makkelijk om via
Teams gezamenlijk naar filmpjes te kijken met uitleg over sociale vaardigheden die daarna online met
elkaar geoefend kunnen worden. De laatste bijeenkomst hebben we wel op een fysieke locatie gedaan
maar dat was niet per se nodig geweest. Wat wel opvalt is dat een fysieke bijeenkomst meer informatie
oplevert over iemands lichaamstaal.
Een fysieke training bedient wellicht meerdere facetten van sociale vaardigheden dan een
onlinetraining, maar het kan zeker een volwaardig alternatief zijn. En in sommige gevallen is het ook
laagdrempeliger voor deelnemers.
Tussen Wal en Schip (TWES)
Half april is het TWES-casusoverleg van start gegaan. Er is nu een tweewekelijks casusoverleg en een
vier jaarlijks overkoepelend netwerkoverleg. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen gestart.
Zowel binnen het casusoverleg, als binnen het netwerk is er veel ambitie, bereidheid en draagvlak voor
een verdere verbeterslag in de doelstelling van het TWES; 'een goede plek voor iedereen en niemand
meer buiten de boot’. Bij het creëren van de juiste randvoorwaarden zijn we onder andere bezig met
het oplossen van juridische hobbels, het creëren van een nieuwe en stevige aanmeldroute en
beschrijving van werkprocessen. Hier wordt het netwerk nauw bij betrokken.
Binder
Er wonen op dit moment circa 110 mensen bij Binder, dat betekent dat het nagenoeg vol is. Doordat
er voldoende dragers zijn gehuisvest, zijn er ook weer meer mogelijkheden voor vragers gekomen.
Dankzij de versoepelingen is er de komende periode meer ruimte om bewonersinitiatieven beter te
ondersteunen en faciliteren. Hier zal nadrukkelijk op worden ingezet, met onder andere de hulp vanuit
het opbouwwerk van Bindkracht10.
Het WerkBedrijf is sinds kort direct bij Binder betrokken om de stap naar werk of dagbesteding
laagdrempelig te houden. Het WerkBedrijf is ook aangesloten bij het 'kernteam' van Binder.
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VERSTERKING VAN HULPVERLENING AAN JEUGDIGEN EN GEZINNEN
Omgangshuis
Het Omgangshuis biedt een neutrale plaats waar kinderen van gescheiden ouders, de niet-verzorgende
ouder kunnen ontmoeten. De meeste kinderen wonen in de Gemeente Nijmegen, Oosterhout, Berg
en Dal, Wijchen en Beuningen. Naast deze gemeenten wordt er ook gebruik gemaakt door: Heumen,
West Maas en Waal, Tiel, Maasdriel, Druten, Zaltbommel, West-Betuwe, Neder-Betuwe, Culemborg,
Buren, Mook en Middelaar.
Ouders weten het Omgangshuis te vinden via onder andere: advies, verwijzing, advocaten, huisarts,
wijkteam, school, Veilig Thuis, politie, Raad van de kinderbescherming, Rechtbank, Jeugdbescherming,
Moviera. Via de website lukt het alle ouders om zich aan te melden zonder vragen. Vanaf september
2021 start er een tweede locatie in Geldermalsen voor de regio Rivierenland.
•
•
•
•
•

31 kinderen hebben het afgelopen kwartaal het Omgangshuis bezocht
De leeftijd van de kinderen variëren tussen de 6 weken en 13 jaar oud
52 ouders staan open voor een ander traject na het omgangshuis (al dan niet hulpverlening)
43 vrijwilligers zijn actief bij het Omgangshuis
Circa 70% van de aanmeldingen komen via de rechtbank, circa 25% vanuit Jeugdbescherming
Gelderland en de overige aanmeldingen via wijkteams of Veilig Thuis

Jij&Ik
Jij&Ik heeft op dit moment bijna negentien vrijwilligers en stagiaires. Voor de zomervakantie zullen
hiervan een aantal stoppen, maar er zijn ook tien vrijwilligers en stagiaires die zich recent hebben
aangemeld voor het maatjesproject. Zij starten na de verplichte training in september. De verwachting
is dat er nog veel aanmeldingen van stagiaires zullen volgen die gaan starten met de opleiding Social
Work en Pedagogiek. Er staan negen kinderen op de wachtlijst.
We hebben gemerkt in coronatijd dat het project goed doorgang kon vinden, soms met wat
aanpassingen. Ook willen we het komende jaar gaan kijken of we live bijeenkomsten met
onlinebijeenkomsten kunnen combineren. Dit omdat we gemerkt hebben dat online ontmoeten ook
waardevol is en tijdbesparend kan zijn.
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Ontwikkelingen team Jeugd
De afgelopen maanden is er hard gewerkt. De voorbereidingen voor de overgang werden intensiever.
Er waren werkgroepen waar de professionals hun input op de inhoud konden geven voor de opbouw
van Buurtteams Jeugd en Gezin. Daarnaast waren er bijeenkomsten voor kennismaking van de nieuwe
teams in de wijken, staf en teamleiders. Hoe meer concreter het werd, hoe meer rust er kwam bij de
medewerkers maar hoe echter het afscheid een feit was.
In de maand juni zijn de medewerkers druk geweest met afsluiten. De wachtlijst is toegenomen, echter
is mede door de inzet van extra formatie, de spoed- en voorrangscasussen binnen korte tijd opgepakt
en hebben er zich geen calamiteiten voorgedaan. Tijdens de laatste teambijeenkomst zijn er per
medewerker 10-15 dossier gecontroleerd op de aanwezigheid van een onderzoeksverslag en deze
aangevuld indien afwezig.
Hiermee hebben wij de opdracht rondom jeugd overgedragen. Wij wensen Buurtteams Jeugd en Gezin
veel succes met de voortzetting.
LANGER MEEDOEN EN LANGER THUIS: ONDERSTEUNING VOOR OUDEREN
Nieuw moestuinproject in Land van Ooij
Sinds vorig jaar heeft Sterker een
moestuin in het Land van Ooij waar
ouderen van de dagbesteding kunnen
worden ontvangen om een dagdeel te
genieten van het buiten (bezig) zijn:
samen wieden en oogsten, maar ook
koffiedrinken in de zon en een praatje
maken met diverse bezoekers van de tuin.
Het
ouderenwerk
heeft
een
projectvoorstel ingediend bij het
Preventie platform Groen, gezond en in
beweging en dit voorstel is onlangs
goedgekeurd. Dat betekent dat we er
eind augustus kunnen starten met activiteiten voor oudere migranten. Niet alleen ouderen die via
Sterker worden uitgenodigd, maar ook een groep ouderen die via Elele Thuiszorg komt. Door de
samenwerking met buurtsportcoaches en een diëtiste kunnen we er ook bewegingsactiviteiten en
activiteiten rondom het bereiden en eten van gezonde voeding organiseren. Dit alles om de ouderen,
die in die lange coronaperiode steeds meer geïsoleerd zijn geraakt, weer het vertrouwen en het plezier
te bieden van het samen buiten actief te zijn.
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Week van de Jonge Mantelzorger
De Week van de Jonge Mantelzorger is er om extra aandacht te vragen voor jonge mantelzorgers.
Mantelzorg Nijmegen kijkt terug op een succesvolle en onmisbare Week van de Jonge Mantelzorger.
Maar liefst 59 jonge mantelzorgers wisten in deze week Mantelzorg Nijmegen te vinden en vroegen
de speciale cadeaubon voor jonge mantelzorgers aan. Hiervan zijn er 34 nieuw in beeld. Samen met
Mantelzorg Heumen, Mook en Middelaar en Mantelzorg Beuningen hebben we in juni Escape Online
georganiseerd. Hieraan namen 27 jonge mantelzorgers deel, waarvan 17 uit Nijmegen. Al deze jonge
mantelzorgers kregen vooraf een traktatie thuisbezorgd om tijdens het spel van te genieten.
“We vonden het allebei erg leuk! En niet alleen omdat we gewonnen hadden. N. was
eerst een beetje verlegen maar eenmaal bezig met de escape room wilde hij ook zijn
camera aan doen dus dat is heel fijn voor hem geweest.”
-

Twee jonge mantelzorgers van 18 en 21 jaar

Geslaagde webinar zorg en welzijn voor oudere migranten
In juni organiseerden we een webinar over de zorg en welzijn van oudere migranten, als vervolg op
een eerdere webinar in november 2020. 30 professionals vanuit zorg, welzijn, belangenbehartiging en
beleid namen hieraan deel. Daarnaast waren er 10 (ervarings)deskundigen die in kleinere groepen
gesprekken leidden over thema's als dementie, communicatie, outreachend werken, het gesprek over
het levenseinde en samenwerking met leden van de migrantengroepen. Deze uitwisseling vergrootte
niet alleen onze inzichten maar ook het lerend netwerk rondom deze doelgroep. Het doel is om de
onderlinge verbindingen in het werkveld te versterken zodat we elkaar blijven opzoeken in geval van
vragen en voor verdere samenwerking. Zo werd in de tweede webinar het plan opgevat om samen een
reizende (Alzheimer) theetuin te organiseren, als variant op de Alzheimercafés. Ook werd de
samenwerking rondom voorlichting besproken. Het is onze intentie om de volgende leeractiviteit in
samenwerking met Netwerk 100 te organiseren, zodat we een nóg groter bereik vinden.
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TOELICHTING BIJ DE CIJFERS
De onderstaande toelichting is gebaseerd op een vergelijking van Q2 2021 met Q2 2020.
Maatschappelijk werk


Het totaal aantal aanmeldingen is in Q2 2021 (316) afgenomen ten opzichte van Q2 2020
(429). De meeste aanmeldingen zijn in de periode tot en met Q2 2021 gedaan voor AMW (103),
Groepswerk (57) en R75 (46). In Q2 2020 werden de meeste aanmeldingen gedaan voor AMW
(144), SMW (93) en Groepswerk (71).



De meeste aanmeldingen zijn in Q2 2021 gedaan op eigen initiatief (77). Ook is een groot deel
afkomstig van het Sociaal wijkteam (50). In Q2 2020 werden de meeste aanmeldingen gedaan
op eigen initiatief (92) gevolgd door onderwijsinstellingen (86) en het Sociaal wijkteam (85).



Het aantal afsluitingen is in Q2 2021 (488) toegenomen ten opzichte van Q2 2020 (448). De
overdracht van AMW- en SMW-trajecten aan Buurtteams Jeugd & Gezin is hier een belangrijke
veroorzaker van. Ook in Q2 2021 (220) zijn de meeste trajecten, net zoals in Q2 2020 (237),
afgesloten nadat de hulpverlening is afgerond.



De meest voorkomende problematiek in Q2 2021 is enkelvoudig. De problematiek bevindt
zich, net zoals in 2020, veelal op psychosociale vlak (18,5%).



De wachttijd in weken is in de periode tot en met Q2 2021 (2,9) toegenomen ten opzichte van
Q2 2020 (1,7). Deze toename is vooral terug te zien binnen Ondersteunende Begeleiding.



De gemiddelde doorlooptijd in weken is in de periode tot en met Q2 2021 (32,3) licht gedaald
ten opzichte van dezelfde periode in 2020 (33,3). De doorlooptijd Gezinscoaches is in Q2 2021
het hoogst (60,1).



SMW-doorverwijzingen: Dossiers die binnen het SMW zijn afgesloten hebben in Q2 2021 net
zoals in Q2 2020 (75 van de 123 afgesloten SMW-casussen) hebben veelal niet geleid tot een
doorverwijzing (78 van de 150 afgesloten SMW-casussen).



Binnen het SMW waren er in de periode tot en met Q2 2021 meer trajecten dan in dezelfde
periode in 2020. Het totaalaantal contactmomenten binnen het SMW is in Q2 2020 (150)
toegenomen ten opzichte van Q2 2020 (123). In Q2 2021 (27) zijn bij de meeste afgesloten
dossiers meer dan 10 contactmomenten zijn geweest, dit komt overeen met de periode tot en
met Q2 2020 (27).



In Q2 2021 (38) is de meest uitgevoerde interventie binnen het SMW ondersteunende
begeleiding. Ook is veel ingezet op het advies gericht op het kind/ouder (33). In Q2 2020 was
de meest uitgevoerde interventie binnen het SMW procesmatige hulpverlening (24). Ook
werden in Q2 2020 cliënten vaker doorverwezen (20).
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Doelrealisatie SMW: Van het totaal aantal afgesloten dossiers SMW zijn in Q2 2021 76 dossiers
afgesloten nadat alle doelen behaald zijn. Binnen 54 dossiers zijn de doelen deels behaald, in
7 dossier zijn de doelen niet behaald. In Q2 2020 zijn 82 dossiers afgesloten nadat alle doelen
behaald zijn, 32 dossiers waarbij de doelen deels behaald zijn en 9 dossiers waarbij de doelen
niet zijn behaald.

Sociale wijkteams


Het totaal aantal aanmeldingen is in Q2 2021 (4.876) ligt net iets hoger dan in Q2 2020 (4.590).
De verwachting is dat het totaal aantal aanmeldingen nog iets zal oplopen gezien de ervaring
dat aan het begin van een nieuw kwartaal niet alle aanmeldingen uit het vorige kwartaal direct
zijn verwerkt in het registratiesysteem.



In Q2 2021 zijn in Dukenburg (921), Oost (749) en Nieuw-West (488) de meeste aanmeldingen
gedaan. In Q2 2020 was dit het geval in Dukenburg (818), Oost (704) en Nieuw-West (514).



In Q2 2021 zijn, net zoals in Q2 2020, voor WMO-klassiek (2.553) en WMO-nieuw (1.315) de
meeste aanmeldingen gedaan. Ten opzichte van Q2 2020 zijn in Q2 2021 meer nieuwe vragen
behandeld (2.926 in 2020, 3.482 in 2021). Het aantal verleningen/wijzigingen van de huidige
indicatie is daarentegen afgenomen ten opzichte van Q2 2020 (1.601 in 2020, 1.335 in 2021).



De werkvoorraad (het aantal aanmeldingen met de status ‘actief’ of ‘wachtlijst’) is in Q2 2021
het hoogst in Dukenburg (407) en Oost (372). Dit beeld komt overeen met het beeld uit Q2
2020, ook toen was de werkvoorraad het hoogst in Dukenburg (391) en Oost (390).



Team Centrale Aanmelding (TCA) heeft in Q2 2021 8.777 meldingen gescreend. Ten opzichte
van Q2 2020 is dit toename, toen zijn er 7.958 meldingen gescreend. Ten opzichte van Q2 2020
zijn er in Q2 2021 iets meer vragen doorgezet naar het SWT (3.581 in 2020, 4.149 in 2021).



De gemiddelde wachttijd in weken is in Q2 2021 afgenomen ten opzichte van Q2 2020. April
2021 is de gemiddelde wachttijd in weken gedaald naar 5,0 weken (6,6 weken in Q2 2020). In
mei 2021 is de gemiddelde wachttijd in weken 4,9 weken (6,8 weken in Q2 2020) en in Juni
2021 is deze 5,5 weken (6,4 weken in Q2 2020). Deze afname is binnen zowel WMO-Nieuw,
WMO-Klassiek als de Jeugd te merken. De gemiddelde wachttijd in weken voor Wmo-nieuw
bedroeg in April 2021 6,7 weken (april 2020 8,6 weken), mei 2021 6,1 weken (mei 2020 10,6
weken) en juni 2021 7,1 weken (juni 2020 10,6 weken).
De gemiddelde wachttijd in weken binnen de werksoort WMO-Klassiek bedroeg in april 2021
4,4 weken (april 2020 5,8 weken), mei 4,6 weken (mei 2020 5,3 weken) en juni 2021 5,1 weken
(juni 2020 4,7 weken).
Binnen de Jeugdwet bedroeg de gemiddelde wachttijd in weken in april 2021 4,6 weken (april
2020 6,3 weken), mei 5,5 weken (mei 2020 5,2 weken) en juni 2021 3,4 weken (juni 2020 4,5
weken).
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Het aantal afsluitingen is in Q2 2021 (5.180) iets hoger dan in Q2 2020 (5.121). 63% van de
afsluitingen leidt in Q2 2021 tot de toeleiding naar een maatwerkvoorziening WMO, 12% tot
een oplossing binnen de eigen kracht/het netwerk van de cliënt en 9% tot de toeleiding naar
een individuele voorziening Jeugdwet. Deze percentages wijken niet of minimaal af ten
opzichte van Q2 2020.



De gemiddelde doorlooptijd in weken, de tijd tussen het 1e (keukentafel)gesprek en de datum
van afsluiting is in Q2 2021 gestegen naar 5,6 ten opzichte van 5,0 in Q2 2020. Deze stijging is
vooral terug te zien binnen de Jeugdwet en WMO-Klassiek.
De gemiddelde doorlooptijd binnen de Jeugdwet is ten opzichte van Q2 2020 (10,0) gestegen
naar 16,5 weken. Binnen WMO-Klassiek is de gemiddelde doorlooptijd gestegen van 2,0 weken
in Q2 2020 naar 2,5 weken in Q2 2021. De doorlooptijd binnen WMO-Nieuw is in Q2 2021 (6,7)
dalende ten opzichte van Q2 2020 (6,8).



Het aantal maatwerkvoorzieningen Wmo is in Q2 2021 (6.828) fors toegenomen ten opzichte
van Q2 2020 (4.956). Deze stijging is vooral terug aan het aantal ingezette
maatwerkvoorzieningen ‘Hulp bij het huishouden’ in januari 2021 (2.219).



Het aantal maatwerkvoorzieningen Jeugd is in Q2 2021 (58) afgenomen ten opzichte van Q2
2020 (209). De indicatie die in Q2 2021 het meeste is afgegeven is Jeugdhulp ambulant (32).
Logischerwijs is het aantal maatwerkvoorzieningen Jeugd per wijk ook afgenomen.



In de periode tot en met Q2 scoort de dienstverlening van het SWT gemiddeld een 7,7 (schaal
1 tot 10) voor tevredenheid. Dit is een stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2020, toen
scoorde de dienstverlening van het SWT gemiddeld een 7,6.



Per wijk zijn er verschillen te zien, in Hatert is de klantervaring gedaald van 8,1 in Q2 2020 naar
7,0 in 2021. De klantervaring in Dukenburg is daarentegen gestegen van 7,1 in Q2 2020 naar
7,8 in Q2 2021.
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CIJFERS MAATSCHAPPELIJK WERK
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CIJFERS SOCIAAL WIJKTEAM
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