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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 de verantwoording over de
ontwikkelingen van Sterker sociaal werk en de Sociale Wijkteams (SWT) in 2020.
CORONACRISIS
Sinds maart 2020 houdt de coronacrisis Nederland in zijn greep: de uitbraak van het coronavirus
heeft een enorme impact op de samenleving. Behalve een gezondheidscrisis, is er ook sprake van
een economische en een psychosociale crisis. Vanzelfsprekend heeft dit alles ook het werk van
Sterker in 2020 beïnvloed. Toch heeft deze lastige periode ook positieve kanten – zo heeft
digitalisering een vlucht genomen.

IMPACT OP DE DIENSTVERLENING
Als gevolg van de coronacrisis zijn de wachttijden bij verschillende diensten - zoals de sociale
wijkteams - aanvankelijk behoorlijk teruggelopen (weinig instroom, weinig overleg, hoge
productie). Hoewel er verschil zit in het soort casuïstiek: ‘achter de voordeur’ kijken en outreachend
werken is juist moeilijker geworden. Aan het begin van de coronacrisis heeft sommige
dienstverlening enige tijd stilgelegen (o.a. dagbesteding ouderen, omgangshuis, sommige
vrijwilligersdiensten en -projecten). Maar vanaf de tweede lockdown is alle dienstverlening
voortgezet. Wel zijn er vanwege de maatregelen verschillende activiteiten die gepland stonden
voor 2020 verplaatst naar 2021. Voor de dagbesteding is een extra locatie geopend en bij het
omgangshuis zijn openingstijden uitgebreid omdat er wegens afstands- en andere
coronamaatregelen minder deelnemers kunnen participeren in het reguliere aanbod. Op deze
manier kunnen we toch voldoende deelnemers ondersteuning blijven bieden.
Tijdens de eerste lockdown (vanaf half maart) zette Sterker in op het continueren van de
dienstverlening vanuit huis, waarbij alleen in urgente situaties face-to-face-contact mogelijk was.
Echter, later werd het beroep van sociaal werker aangemerkt als cruciaal beroep, en bleek dat de
maatschappelijke problemen (bijvoorbeeld huiselijk geweld, eenzaamheid) als gevolg van de
coronamaatregelen toenamen. Toen ook de eerste landelijke versoepelingen van de maatregelen
kwamen (in april), pleitte Sterker dat alle ondersteuning en dienstverlening ten behoeve van
inwoners door moest kunnen gaan. Als de dienstverlening daar nu om vraagt, is daarbij ook faceto-face-contact toegestaan, mits dit kan binnen de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen.

BOOST VOOR INNOVATIE EN DIGITALISERING
Ingegeven door de coronacrisis hebben medewerkers en vrijwilligers extra inspanningen geleverd
om contact te leggen en (blijven) onderhouden met cliënten. Zo zijn deelnemers van Deel de Dag
tijdens de eerste lockdown (toen de dagbesteding gesloten was) vaak gebeld en zijn er
verrassingspakketjes thuisbezorgd. Ook is door de collega’s van Mantelzorg Nijmegen contact
opgenomen met alle mantelzorgers die bij hen bekend zijn.
Een aantal diensten heeft gezocht naar digitale alternatieven. Neem bijvoorbeeld ‘Goede Dag
Online’ (www.goededagnijmegen.nl). Dit is het afgelopen jaar opgestart toen de verschillende
ontmoetingsmogelijkheden die Sterker is samenwerking met andere organisaties normaliter onder
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de noemer ‘Goede Dag’ in verschillende wijk- en buurtcentra organiseert, vanwege de coronacrisis
niet mogelijk waren. Goede Dag Online biedt verschillende digitale activiteiten (beeldschermbreien, iPad-gourmet, wenskaarten maken, koffie-uurtje) voor ouderen in Nijmegen.
Naast de reguliere dienst- en hulpverlening van Sterker, hebben we het afgelopen jaar specifiek
ingezet op 'coronahulp'. Enerzijds vormden we daarmee de achterwacht voor de speciale hulplijn
die de Stips/Bindkracht10 hadden opgezet. Wanneer meer nodig was dan de Stiplijn kon bieden,
kon worden doorgeschakeld naar Sterker voor (verdere) psychosociale ondersteuning. Anderzijds
vormden we een achterwacht voor zorgprofessionals van een aantal organisaties. Er zijn een tiental
aanmeldingen gedaan die deels zijn opgepakt door vrijwilligers van Sterker/COiL en deels zijn
opgepakt door maatschappelijk werkers of het SWT. De meeste casussen zijn na enkele contacten
afgerond (afgehandeld of bijvoorbeeld doorgezet als SWT-casus). Daarnaast hebben we een
tijdelijke website ‘Gezin & Corona regio Nijmegen’ opgezet, speciaal gericht op gezinnen en ouders.
Tijdens de eerste lockdown konden zij hier terecht voor hulp en tips.
Aangezien face-to-face contact met cliënten een tijd lang beperkt mogelijk was, heeft veel
hulpverlening op een andere manier plaatsgevonden: veel telefonisch en via de mail, maar ook via
beeldbellen en chats via mobiele apps. Beeldbellen werd ingezet voor zowel individuele
hulpverlening als voor gesprekken met meerdere mensen tegelijk, bijvoorbeeld met ouder(s) en
kind en voor groepswerk. Sterker wil contactvormen zoals beeldbellen ook na de coronacrisis
behouden en heeft daarom een kader ontwikkeld waarmee sociaal werkers kunnen afwegen in
welke situaties digitaal contact mogelijk of zelfs wenselijk is.
Naast digitaal contact zoals beeldbellen willen we in 2021 verder inzetten op verdere ontwikkeling
van zogenaamde ‘blended hulpverlening’, een combinatie van digitale sociale technieken en faceto-face contact.

VOLHOUDEN
De crisis duurt langer dan we hoopten en misschien verwacht hadden. Het kan veel vragen om het
vol te houden. Niet alleen van cliënten, maar ook collega’s. Voor ouders met jonge kinderen kan
het een enorme uitdaging zijn om werken en thuisonderwijs geven te combineren. Minder mensen
kunnen ontmoeten is iets wat velen missen; woon je alleen, dan kan dat je extra raken. Ben je nog
niet zo lang geleden gestart bij Sterker, dan is het een hele kunst om grotendeels online ingewerkt
te raken. We doen als organisatie ons uiterste best om collega’s (medewerkers en vrijwilligers) zo
goed als kan te ondersteunen. Daarbij proberen we goede moed te houden en cliënten moed te
geven om door te gaan, ondanks de beperkingen die er zijn.
AANBESTEDING

AANBESTEDING WMO NIJMEGEN
Op 16 december is het definitieve bestek van de aanbesteding Brede Basis Teams(BBT) Volwassenen (Wmo) gepubliceerd. Sterker bestudeert dit bestek en overweegt om samen met
partners in te schrijven op de aanbesteding. De terugkoppeling van de gemeente op de inschrijving
voor de aanbesteding Jeugd en gezin nemen we daarin mee als leer- en verbeterpunten.
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OVERDRACHT JEUGDOPDRACHT NAAR BUURTTEAMS NIJMEGEN
Zoals bekend, is de opdracht voor het BBT Jeugd en Gezin gegund aan Buurtteams Nijmegen (hierna
BN). Zij zullen per 1 juli 2021 de opdracht overnemen van Sterker. Voor alle medewerkers van Team
Jeugd is er de mogelijkheid over te gaan naar BN met behoud van contract, dienstjaren, enzovoort
(‘overgang van onderneming’). Daarnaast zijn er ook medewerkers die kijken welke vacatures er bij
Sterker zijn of zich eventueel oriënteren op vacatures bij andere organisaties. Vanuit Sterker
hebben we ons als taak gesteld de medewerkers van team jeugd zo goed mogelijk te begeleiden
naar hun toekomstige werkplek.

KLASSIEKE WMO
Zoals eerder aangekondigd zal gemeente Nijmegen per 1 januari 2022 de klassieke Wmo weer in
eigen beheer uitvoeren. De gemeente heeft toegezegd de medewerkers die bij Sterker in dienst
zijn over te nemen. In januari start aan de kant van de gemeente een kwartiermaker die het proces
begeleidt.
TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN

DEELNEMERS EN MANTELZORGERS GEVEN DAGBESTEDING EEN 8,1
In november heeft onderzoeksbureau NaarDaar een
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder
deelnemers en mantelzorgers van Deel de Dag
(dagbesteding). De respons was groot, waardoor het
onderzoek voldoet aan de relevante ISO-normen. De
totaalwaardering voor Deel de Dag is licht gedaald
ten opzichte van de vorige meting in 2019 (8,6
deelnemers en 8,4 mantelzorgers). We hebben dit
jaar vooral gevraagd wat de impact van de
coronamaatregelen in relatie tot de dagbesteding is
geweest en uiteraard ook hoe de klant onze inzet en handelen beoordeelt.
Het belang van dagbesteding wordt misschien wel het best uitgedrukt in de respons op de vraag
naar het effect van het weer opengaan van Deel de Dag:
• 70% van de deelnemers gaf aan daardoor meer plezier in het leven te hebben;
• 75% van de mantelzorgers gaf aan daardoor de zorg beter vol te kunnen houden;
• 78% van de deelnemers hoopt dat bij een nieuwe golf Deel de Dag openblijft. Bij de
mantelzorgers is dit percentage zelfs 87%.
Daarbij is er heel veel waardering voor het contact dat de begeleiders hebben onderhouden (91%)
en de informatie die ze verstrekt hebben (94%). Het team heeft alles uit de kast gehaald om in
contact te blijven met deelnemers en dat is erg gewaardeerd.

NIJMEGENAREN TEVREDEN OVER SWT
Om meer inzicht te krijgen in de hulp- en dienstverlening van de Sociale Wijkteams Nijmegen (SWT)
wordt de tevredenheid van klanten doorlopend onderzocht. Alle klanten van Sociale Wijkteams
krijgen na afloop van de hulp- en dienstverlening een korte enquête toegestuurd die bevraagt hoe
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ze die hulp hebben ervaren. In 2020 deden ruim 1000 klanten mee aan het
tevredenheidsonderzoek.
De klanten zijn tevreden: ze geven het SWT gemiddeld een 7,5. Maar liefst 65% van de klanten geeft
een 8 of hoger. 12% geeft een onvoldoende (5 of lager). In de vragenlijst worden een zestal
aspecten van tevredenheid bevraagd: informatievoorziening vooraf, wachttijd, bejegening,
kwaliteit, resultaat/effectiviteit en samenwerking. Al deze aspecten scoren positief. Het aspect
bejegening “het SWT was correct en vriendelijk” scoort het hoogst (gemiddelde score 4,2 op een
schaal van 1 tot 5).
De bekendheid met het SWT (informatievoorziening vooraf) scoort het minst goed, maar nog altijd
ruim voldoende (gemiddelde score 3,4). Door onder meer aanpassingen op de website en doordat
een aantal brieven en folders tegen het licht zijn gehouden, hebben we dit in de loop van 2020
proberen te verbeteren.

WERKPLEZIER EN VAKMANSCHAP VERSTERKEN
Ondanks de veranderingen waarmee Sterker te maken kreeg en de coronacrisis die ons werk er
anders uit deden zien, zijn medewerkers positief over hun werk bij Sterker, zo bleek uit het
medewerkerstevredenheidsonderzoek 2020. De gemiddelde tevredenheidsscore was een 7,8.
Naast de inhoud van het werk, scoorden ‘werksfeer’, ‘wij-gevoel’, ‘professionele ontwikkeling’ en
‘vertrouwen in de missie/visie en strategie van de organisatie’ hoog. Ook in 2021 wil Sterker een
plek zijn waar sociaal werkers met plezier werken en zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Kansen
bieden voor deskundigheidsbevordering (bijv. coaching, expertisegroepen en de introductie van
het onlineleerplatform GoodHabitz), verbinding tussen collega’s koesteren en duurzame
dienstverbanden blijven daarom ook in 2021 speerpunten.

KLACHTEN
In 2020 zijn er 30 klachten door cliënten ingediend bij Sterker. Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren.
De aard van de klachten is eveneens vergelijkbaar; de meeste klachten hebben te maken met
wachttijd, bejegening of onvrede met de uitkomst. Het merendeel van de klachten heeft betrekking
op de dienstverlening van de SWT’s. Daarbij is de verhouding tussen jeugd en Wmo gelijk.
Een aantal klachten is nog niet afgerond, maar alle klachten die al afgehandeld zijn, zijn opgelost in
het interne traject (in gesprek tussen klager en medewerker of door bemiddeling van de
leidinggevende). Er zijn in 2020 geen klachten doorgezet naar de klachtencommissie. Zij heeft het
afgelopen jaar wel twee klachten uit 2019 behandeld. Mede op basis van de uitspraken van de
klachtencommissie heeft Sterker maatregelen genomen, zoals verbetering van de
informatievoorziening over SWT’s (op de website en in de folder) en zijn interne werkafspraken
aangescherpt.
VERSTERKING VOORVELD EN MINDER TOELEIDING NAAR DE
TWEEDE LIJN

BINDER
Het afgelopen jaar heeft Sterker, in samenwerking met de gemeente Nijmegen en Talis, bij Binder
ingezet op het vergroten van de leefbaarheid, het terugdringen van overlast en het optimaliseren
van het begeleidingsproces. Dit gebeurde in continue afstemming met het beheer van Talis. De
belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar waren:
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•

•

•

Het herstellen van balans in de mix van bewoners. Denk hierbij aan de verhouding tussen
dragende en vragende bewoners en de man/vrouw-verhouding. Een goede balans zou
bijdragen aan het gevoel van leefbaarheid en veiligheid.
De evaluatie en het onderzoek naar de tevredenheid van bewoners. De evaluatie bij de
betrokken organisaties leverde een aantal aandachtspunten op. Ook het
bewonersperspectief werd onderzocht door middel van een enquête. Het wonen in Binder,
de woonomgeving en het beheer door Talis scoorden hierbij een voldoende.
De begeleiding bij Binder werd voor bijna 2/3 door R75 en Sterker uitgevoerd. De overige
begeleiding werd door Socra, RIBW, Kenniscentrum, Bindkracht10 en Jeugdfact uitgevoerd.
Er is een werkgroep begeleiding opgericht. In deze groep zitten 5 begeleiders die samen
met de coördinator vanuit Sterker bekijken waar verbetering mogelijk is. Een van de
verbeteracties is dat de groep begeleiders kleiner wordt en dichterbij Binder komt te staan,
zodat er een duidelijke structuur is.

Onderstaande tabel geeft het aantal aanmeldingen weer die bij Sterker zijn binnengekomen. Door
het geven van gedegen informatie en advies over Binder en de telefonische screening zijn er op
voorhand al veel mensen afgevallen. Deze mensen hebben in veel gevallen wel een
begeleidingstraject gekregen via R75 of SWT Centrum.

AANTAL AANMELDINGEN BINDER
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NIJMEGEN-ZUID START MET PROEFTUIN BREED BASISTEAM
Mike van Zandvoort, coördinator Breed Basisteam Nijmegen-Zuid vertelt:
“Voor Nijmegen-Zuid was 2020 een bijzonder jaar. We zaten namelijk als één van de eerste
wijken midden in een proeftuin voor de Brede Basisteams (BBT). Dat was veel pionieren en
ontwikkelen. Een mooie uitdaging, zeker in een jaar dat voor heel Nederland in het teken stond
van corona. Naast vragen als ‘Wat gebeurt er met mijn baan nu de Sociale Wijkteams (SWT) gaan
stoppen?’ kwamen daar vraagstukken bij over thuiswerken en digitaal contact met cliënten. Het
was een jaar waarin je echt zelf de regie moest nemen in je werk en je erg moest aanpassen.
Gelukkig werden we daar vanuit Sterker erg goed in ondersteund en kregen we de ruimte om
zelf te doen wat nodig was. De belmomentjes, medewerkersbijeenkomsten en attenties vanuit
het MT deden erg goed.”
Iedereen beweegt mee
“Vanuit de inwoners kregen we wisselende reacties op de digitale vorm van hulpverlening.
Gelukkig waren de meesten erg menselijk en dachten mee. Over het algemeen ging beeldbellen
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best aardig. Maar tijdens het intakegesprek met een cliënt mis je wel heel veel, dat is voor ons
een grote uitdaging. Je mist informatie om mensen ergens heen te begeleiden. Bij sommige
cliënten was beeldbellen geen optie, bijvoorbeeld bij een meisje dat helemaal dichtklapte. In
zulke gevallen blijven we langsgaan. Fijn dat dat kan.”
Voortzetting van groei
“Gelukkig heeft de crisis ook een hoop goede dingen teweeggebracht. Mensen vertrouwen
elkaar meer en houden meer rekening met elkaar. Ze werken beter samen en er is meer
flexibiliteit. Dat stimuleren we ook onder inwoners. We organiseren bijvoorbeeld wandelingen
en online trainingen. Daarnaast ontstaan er in de wijken meer initiatieven en werken we beter
samen met andere betrokkenen, zoals Bindkracht10, hogescholen en huisartsen; we weten
elkaar te vinden. Ik merk dat dit erg in een stroomversnelling zit en hoop dat deze groei zich
tijdens en na de reorganisatie blijft voortzetten in alle wijken.”

VRIJWILLIGERSPROJECTEN
Sterker sociaal werk kent twee vrijwilligersprojecten met een gespecialiseerd aanbod voor
volwassenen. Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL) biedt mogelijkheden tot
ontmoeting rond levensthema’s en zingeving. Buddyzorg Nijmegen e.o. ondersteunt mensen met
een chronische of levensbedreigende ziekte bij het omgaan met de gevolgen daarvan.
COiL
De ondersteuning van en voor vrijwilligers vond het afgelopen jaar op aangepaste wijze plaats.
Tijdens de periodes van lockdown onderhielden vrijwilligers met name telefonisch contact met
bestaande en nieuwe cliënten en met leden van de gespreksgroepen. Intervisies werden zowel
face-to-face als digitaal aangeboden. Het aantal aanmeldingen van cliënten nam vanaf september
sterk toe.
“Ik ben zo blij met de groep in De Kentering, zie
er iedere keer weer naar uit om er naar toe 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.”
-

•

•
•
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Deelnemer gespreksgroep

Ruim 80% van de aanmeldingen kwam het afgelopen jaar vanuit Gemeente Nijmegen. De
andere aanmeldingen kwamen vanuit de gemeentes Berg en Dal, Heumen, West Maas en
Waal, Wijchen, Beuningen en Arnhem.
Er is een online training ontwikkeld, die twee keer is gegeven. Hier namen zowel
professionals als vrijwilligers afkomstig van diverse vrijwilligersprojecten deel.
Er zijn 55 intervisiebijeenkomsten geweest, die zowel digitaal als face-to-face hebben
plaatsgevonden.

Het aantal aanvragen van jongere cliënten steeg. Ook onder de nieuw aangemelde
vrijwilligers bevonden zich relatief veel jongeren (tot 40 jaar).
Er zijn 67 aanvragen voor individuele gesprekken geweest en 10 aanvragen voor
levensboeken (waarvan 6 doorgang vonden).
Naar schatting zijn er zo’n 2261 contactmomenten geweest. Het afgelopen jaar
onderhielden vrijwilligers ook telefonisch contact met de cliënten.
Gedurende het jaar zijn er 163 cliënten bezocht en 61 contacten afgerond.

•
•
•
•

ACTIVITEIT

AANTAL
DEELNEMERS

Inleidende training ‘Begeleiden
bij levensvragen’
Online training ‘Luisteren met
ruimte’
Bij- en nascholing voor
vrijwilligers
Online bijeenkomst over
eindigheid, levenstestament en
nalatenschapsmakelaar

8
18
10
35

LEEFTIJD VRIJWILLIGERS
21-30 jaar
31-40 jaar

3% 6%
24%

41-50 jaar

8%
1%
14%

51-60 jaar
61-70 jaar
71-80 jaar
81-90 jaar

44%

Buddyzorg
In 2020 hebben we minder (nieuwe) cliënten buddyzorg kunnen geven dan de voorgaande jaren.
Door de coronacrisis hebben zich minder mensen gemeld om buddy te worden. Er waren meer
aarzelingen of dit wel het goede moment was om in de buddyzorg te stappen. Omdat een flink
aantal cliënten het moeilijker kreeg door de beperkende maatregelen konden er ook minder
nieuwe koppelingen gemaakt worden. De eenzaamheid nam toe en de mogelijkheden om nieuwe
contacten te maken nam af. Bestaande buddycontacten konden hierdoor nauwelijks afgebouwd
worden.
“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. 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.”
-

Buddy

Het contact werd gedurende de lockdown veelal telefonisch onderhouden, zowel met de bestaande
contacten als de cliënten op de wachtlijst. De intakegesprekken werden telefonisch gehouden en
vanaf juni alsnog vervolgd met een huisbezoek. In overleg met de coördinator bleef een kleine
groep buddy’s op verantwoorde wijze hun cliënten ontmoeten. Het betrof dan cliënten die in zeer
schrijnende situaties verkeerden en die geen andere contacten hadden. Gedurende het jaar namen
de face-to face contacten weer toe, mits buddy en cliënt daar beiden uitdrukkelijk voor kozen.
Buddy’s werd aangeraden om bij voorkeur in de open lucht af te spreken en bezoeken binnenshuis
zoveel mogelijk te beperken.
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Voor het vinden van passende oplossingen voor cliënten die te lang op de wachtlijst van Buddyzorg
bleven staan, is er samengewerkt met andere vrijwilligersprojecten binnen en buiten Sterker. De
goede inbedding van buddyzorg in de informele zorg wierp zijn vruchten af. Afhankelijk van een
(deel)aspect van de hulpvraag van cliënten op de wachtlijst, is samengewerkt met en verwezen
naar COiL, Langer Thuis, Humanitas en MEE (Bruggenbouwen).
•
•
•
•

Ruim 80% van de buddy’s komt vanuit de gemeente Nijmegen. De andere buddy’s komen
vanuit de gemeentes Berg en Dal, Heumen, Wijchen, Beuningen en Elst.
Ongeveer 75% van de cliënten komt uit de gemeente Nijmegen. De andere cliënten
komen vanuit de gemeentes Berg en Dal, Heumen, Beuningen en Druten.
Er zijn 23 intakegesprekken geweest, waaruit 12 nieuwe koppelingen zijn voortgekomen.
Gedurende het jaar waren en 86 cliënten. Er zijn 14 contacten afgesloten en 9 cliënten zijn
overgedragen naar andere organisaties.
VERSTERKING VAN HULPVERLENING AAN JEUGDIGEN EN
GEZINNEN

MAATJESPROJECTEN
Sterker heeft twee verschillende maatjesprojecten. Jij&Ik is een maatjesproject voor kinderen en
jongeren tussen de 5 en 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. Mate 4 You 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.
Het koppelen van maatjes en deelnemers vond bij Jij&Ik plaats in februari en september, bij Mate
for You in januari, september, oktober, november en december.
“Langzaam maar zeker raakt ze
steeds meer op haar gemak. Ik laat
meer los, en die vrijheid pakt ze ook.
Ze stelt zich meer naar me open en
leert beter haar gevoelens te uiten.
We hebben een vertrouwelijke band.
Ze is echt opgebloeid en zekerder
dan voorheen.”
- maatje Jij&Ik
Bij beide projecten komen de meeste deelnemers uit de gemeente Nijmegen. Mate 4 You heeft
ook deelnemers uit de gemeenten Beuningen, Mook en Middelaar en Berg en Dal. Jij&Ik heeft ook
deelnemers uit de gemeenten Heumen en Druten en krijgt daarbij ook aanmeldingen binnen voor
Wijchen en Berg en Dal. Deze aanmeldingen verwijzen zij door naar de regio of naar SOC Nederland.
Omdat bij Jij&Ik de activiteiten veelal plaatsvinden bij het maatje thuis, is de regio voor dit project
beperkt, om langdurige reistijd te voorkomen.
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Het aantal maatjes bij Mate 4 You was vergelijkbaar met dat in 2019. Meer dan in andere jaren
lopen de nieuwe aanmeldingen van zowel deelnemers als maatjes het gehele jaar door. In februari
en september werden zij aan een deelnemer gekoppeld.
Beide projecten organiseren een training voor de nieuwe maatjes en hebben maandelijkse
intervisie-avonden. Tijdens die avonden verzorgen stagiaires of collega’s korte trainingen over
diverse onderwerpen. Zo biedt Mate 4 You voor de maatjes een online training gespreksvoering
aan. Dit stelt hen beter in staat om ook online de gewenste diepgang in een gesprek te brengen.
Tijdens corona en de lockdown konden de maatjesprojecten gewoon doorgang vinden. Er werd veel
online afgesproken. Ook vonden veel activiteiten in de buitenlucht plaats. Mochten maatjes en
deelnemers toch face-to-face afspreken, dan werd rekening gehouden met de maatregelen.
“Het is een ervaring die anders
is dan andere stageplekken.
Het soort contact dat je legt
met de deelnemer, het eenop-een contact, het
reflecteren op jezelf als
persoon, de intervisie die je
vanuit stage mee krijgt en de
groep maatjes maakt het
project enorm leuk!”
- maatje Mate 4 You

*Vroegtijdig gestopt vanwege privéomstandigheden, geen juiste match of vroegtijdig stoppen met studie.

OMGANGSHUIS REGIO NIJMEGEN
Het Omgangshuis Regio Nijmegen biedt een neutrale plaats waar kinderen van gescheiden ouders,
de niet-verzorgende ouder kunnen ontmoeten. Hier wordt de 1,5 meter afstand gegarandeerd voor
de vrijwilligers en de bezoekers. Het omgangshuis is in 2020 uitgebreid van 2 betaald professionals
en 30 vrijwilligers naar 4 betaald professionals met 38 vrijwilligers. In 2021 start de vijfde betaald
professional voor extra begeleiding aan de ouders om ze te motiveren tot een omgangsregeling,
met of zonder hulpverlening.
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ONTWIKKELINGEN JEUGD
Het afgelopen jaar is zeer bewogen geweest voor het jeugdteam Nijmegen. De langdurige
maatregelen omtrent COVID-19, het verlies van de aanbesteding en kennismaking met de nieuwe
organisatie, het verloop van medewerkers en het oplopen van de wachtlijst in het laatste kwartaal
hebben gezorgd voor veel dynamiek, roering en onrust. Desondanks is en blijft het een stevig en
professioneel team dat zich sterk maakt voor elkaar, de cliënt en de inhoud van het vak. Onze
deelname aan de preventieplatforms, de Jeugdbeschermingstafel en het Overleg Passende Hulp
zijn geïntensiveerd. De samenwerking en afstemming met de gemeente Nijmegen verliep optimaal
en werd als prettig ervaren. Vanaf het laatste kwartaal in 2020 ligt de prioriteit meer bij de
wachtlijst en daarmee de burgers van Nijmegen.

NIEUWE POORTWACHTER ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE(EED)
Sinds 1 juli heeft Sterker in de persoon van Kim Schuurman een nieuwe Poortwachter EED. Sterker
werkt nu ruim twee jaar met een Poortwachter EED. De werkwijze van en samenwerking met de
nieuwe Poortwachter EED is positief geëvalueerd door vertegenwoordigers uit het basisonderwijs
en de gemeente Nijmegen. De Poortwachter heeft zich de afgelopen maanden met name gericht
op het toegankelijk zijn voor vragen en het verbeteren van de communicatie met alle betrokken
partijen. Scholen en ouders weten de Poortwachter hierdoor steeds beter te vinden voor vragen,
ook al vóórdat er een aanvraag voor vergoede EED diagnostiek plaatsvindt. Dit zorgt voor meer
duidelijkheid en transparantie voor alle partijen. Scholen weten hierdoor ook beter welke
verbetermogelijkheden er binnen het onderwijs nog zijn ten aanzien van de ondersteuning aan de
jeugdigen. Ook bevordert de werkwijze van de Poortwachter een soepelere doorstroom van
leerlingen naar de zorgaanbieders.
LANGER THUIS: ONDERSTEUNING VOOR OUDEREN
Langer Thuis streeft ernaar een integraal en coherent aanbod te realiseren om ouderen optimaal
te ondersteunen in hun zelfstandigheid en zelfregie. Daar waar belemmeringen optreden probeert
Langer Thuis oplossingen te bieden. De ondersteuning van senioren stoelt op 3 pijlers, namelijk
Praktische Hulp Thuis, Langer Meedoen en Veilig Wonen.

LANGER MEEDOEN
Deel de Dag
In 2020 is dagbesteding aangeboden voor 8 groepen op 6 locaties. Vanaf half maart werden de
wijkcentra en de Deel de Daglocaties gesloten vanwege de coronamaatregelen. In mei werden de
locaties weer geopend en konden de groepen met ongeveer 40% van de gebruikelijke capaciteit
doorgaan. De voornaamste gevolgen hiervan waren dat de deelnemers minder dagen de
dagbesteding konden bezoeken dan wenselijk en er geen mogelijkheid was om nieuwe deelnemers
in te laten stromen.
Dit zien we terug in de cijfers, maar ook in het ontstaan van een wachtlijst.
De locatie Iyi Günler is begonnen als een Turkssprekende groep. Het afgelopen jaar is de doelgroep
breder geworden en zijn er ook Afghaanse, Marokkaanse en Iraanse ouderen die deze locatie
bezoeken. We streven ernaar dat deze ontwikkeling zich verder doorzet. In 2021 zal waarom ook
een nieuwe naam gekozen worden voor deze locatie, die meer recht doet aan de diversiteit.
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Cijfers
In 2020 waren er 221 deelnemers. De tabel laat de verdeling zien per locatie. Bij Deel de Dag
weekend zijn er 18 deelnemers, waarvan 15 ook doordeweeks naar een andere locatie gaan. Zij
worden niet meegeteld als weekenddeelnemers. Er zijn gedurende 2020 41 deelnemers
ingeschreven en 87 deelnemers uitgeschreven.
LOCATIE
Grootstal
Brakkenstein
Dukenburg
Neerbosch-Oost
Weekend
Lindenholt
Griffioen
Iyi Günler

AANTAL
DEELNEMERS
29
61
42
27
3 (18)
21
9
29

6%
32%

20%

28%
80%

34%
< 65 jaar

65 - 75 jaar

76 - 85 jaar

> 86 jaar

Man

Vrouw

DEELNEMERS PER MAAND
300
250 243

256

223

200

196

195

192

185

182

188

183

177

167

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

150
100
50
0

jan

feb

mrt

Ontmoetingsactiviteiten
Veel geplande activiteiten konden in 2020 geen doorgang vinden. Waar mogelijk zijn de activiteiten
verzet naar 2021 of is er een aangepaste vorm gevonden. De moestuin ‘Deel de Tuin’ bij Het land
van Ooij heeft mede daardoor in 2020 nog weinig deelnemers gehad. Ook de Ontmoetgroep voor
ouderen met vluchtelingenachtergrond in Dukenburg heeft hierdoor stilgelegen. De Ontmoetgroep
is een samenwerking tussen Sterker, Bindkracht10 en de Ouderenadviseurs. De groep kwam
wekelijks bij elkaar en groeide gestaag. Een aantal deelnemers is inmiddels deelnemer van Deel de
Dag Iyi Günler geworden. De wijkrestaurants zijn beperkt actief geweest (vanaf januari t/m 14
maart 2021). In totaal werden er 1626 maaltijden aan 193 cliënten uitgeserveerd.
WIJKRESTAURANT
De Dageraad
De Toermalijn
De Meiberg
De Schalmei

DAGEN PER WEEK

DEELNEMERS PER DAG

TOTAAL

1
1
3
1

17
15
22
19

171
152
1108
195

De meeste ontmoetingsactiviteiten organiseren we in de context van Goede Dag. De belangrijkste
ontwikkelingen worden hieronder genoemd.
• In april is Goede Dag Online (GDO) ontwikkeld als alternatief voor de fysieke activiteiten.
Ongeveer 20 digitaal vaardige ouderen maakten hiervan gebruik. Toen de fysieke
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activiteiten weer startten nam het gebruik van GDO af. We onderzoeken de mogelijkheden
voor een situatieonafhankelijk platform waar ouderen elkaar online kunnen ontmoeten.
In de zomer is een nieuwe samenwerking van start gegaan met de Wijkfabriek in de
Wolfskuil. Zij vingen Happy Ouder West op zolang de wijkcentra dicht waren in de
zomervakantie. Dit werd goed ontvangen, zowel door de Wijkfabriek zelf als door de
deelnemers. Toen de wijkcentra weer open gingen na de zomerstop, besloot de Wijkfabriek
om – in overleg met Goede Dag – het koffiemoment te blijven organiseren. In 2021 gaan
we mogelijkheden onderzoeken voor specifieke locaties voor de koffie-inloop, vooral voor
de groep ouderen die rondom de Wijkfabriek woont en zich niet geroepen voelt naar
Neerbosch-Oost of het Waterkwartier te komen.
In het najaar zijn we gestart met Happy Ouder Grootstal in De Schakel. Met behulp van de
kennis en kunde van twee vrijwilligers uit de wijk komen elke maandag 12 tot 15 bezoekers.
De STIP en opbouwwerk Zuid verwijzen actief door bij (huis)bezoeken en promoten mee.
Deze groep Happy Ouder zal als basis fungeren voor het uitbouwen van ons aanbod in De
Schakel.
In december hebben we in Grootstal een samenwerking tot stand gebracht met Van Tuin
Tot Bord, Bindkracht10 en de Firma Vriendschap om 75 kerstmaaltijden te distribueren
middels een foodtruck, voor kwetsbare ouderen. Deze maaltijden zouden worden
klaargemaakt door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Enkele dagen voordat
dit plaats zou vinden kwamen er strengere maatregelen waardoor we de activiteit moesten
afblazen. We zijn nu overeengekomen dat de maaltijden in het voorjaar of zomer verspreid
gaan worden met een foodtruck in de Stadstuin, in de hoop daarmee ouderen te stimuleren
hun activiteiten weer op te pakken.

DIENSTEN VAN LANGER THUIS
Via de website www.langerthuisnijmegen.nl heeft men toegang tot informatie en inschrijving voor
het volledige aanbod van Langer Thuis Nijmegen. Langer Thuis biedt praktische ondersteuning,
meestal uitgevoerd door vrijwilligers.
Cijfers
Onderstaande tabel geeft het aantal unieke cliënten per product/dienst weer.
PRODUCT/DIENST
AANTAL CLIËNTEN
Welzijnsbezoek
Bezoek/gesprek bij partnerverlies
Bezoek/wandelmaatje
Boodschappenhulp
Maaltijdservice
Personenalarmering
Klusservice
Belastinghulp
Thuisadministratie
Woonadvies
Verhuisadvies
Tessa*
* Tessa maakt geen deel uit van de subsidiebeschikking maar is wel onderdeel van Langer Thuis
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23
39
58
23
150
908
22
239
96
0
14
16

•
•

•
•

•

AutoMaatje heeft in totaal 803 ritten gemaakt.
Er zijn in totaal 35694 maaltijden bezorgd via de Maaltijdservice. Tijdens de lockdown
hebben we in overleg met de leverancier ook broodmaaltijden bezorgd. Hier hebben 280
cliënten gebruik van gemaakt. Er zijn 60 nieuwe cliënten ingeschreven maar ook 92 cliënten
uitgeschreven, dus netto is het klantenbestand met 32 gedaald.
o De reden van uitstroom waren: opname (43), overlijden (13) niet lekker/andere
oplossing (16), overig (20)
De Klus Service heeft het grootste deel van 2020 geen aanvragen in behandeling kunnen
nemen.
Personenalarmering heeft momenteel 613 klanten. In 2020 zijn er in totaal 153 klanten
gestart en 228 gestopt. Sociale alarmering heeft momenteel 295 klanten. In 2020 zijn er in
totaal 52 klanten gestart en 96 gestopt.
Er hebben 23 mensen een Welzijnsbezoek gehad, waarbij een vrijwillige Welzijnsbezoeker
op huisbezoek komt en vertelt over de mogelijkheden van praktische hulp. Daarnaast zijn
er brieven verstuurd met informatie en is ‘Welzijnsbezoek op afroep’ ontwikkeld. Via
nieuwsbrieven en andere communicatie hebben we veel bewoners gewezen op onze
telefonische ondersteuning.

Wegwijzer024.nl is de meest complete en actuele sociale kaart van Nijmegen. Er staan momenteel
1.827 activiteiten in wegwijzer (400 meer dan eind 2019) en deze worden periodiek gecontroleerd
door het informatiebeheer.
In 2020 telde de site 43.369 sessies, waarbij in totaal 153.586 pagina’s geraadpleegd zijn. We
hebben geïnvesteerd in het verbeteren van de functie van de site en de inhoud door:
• in samenwerking met Bindkracht10 een speciale coronapagina te lanceren met een
overzicht van hulp en ondersteuning in coronatijd;
• woningen op te nemen die geschikt zijn voor senioren, in overleg met coöperaties en
gemeente (voorheen Woongids);
• samenwerkingsafspraken te maken met Steunwijzer over het naar elkaar doorverwijzen;
• verbeteringen met betrekking tot het systeem te realiseren. We kunnen nu achter de
schermen contactgegevens en activiteiten vanuit één organisatie synchroniseren.
Daarnaast zijn zoekfuncties en filters verbeterd, waaronder het vereenvoudigen van zoeken
op kaart.

MANTELZORG NIJMEGEN
Bij de ondersteuning van Mantelzorgers is er veelal telefonisch contact geweest in plaats van
huisbezoeken. Eén mantelzorgconsulent heeft Deel de Dag als aandachtsgebied. Tijdens
casusbesprekingen wordt soms de conclusie getrokken dat een deelnemer binnen afzienbare tijd
andere ondersteuning nodig zal hebben dan Deel de Dag kan bieden. De mantelzorgconsulent wordt
dan ingeschakeld om de mantelzorgers te ondersteunen en te adviseren tijdens hun zoektocht naar
een geschikt vervolg. Daarnaast wordt Mantelzorg Nijmegen ingeschakeld als de begeleiding
signalen krijgt dat mantelzorgers van deelnemers van Deel de Dag overbelast dreigen te raken.
• In de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’ hebben 69 jonge mantelzorgers een Mantelzorgtas
ontvangen met daarin informatie en een snoeptraktatie. Daarnaast heeft Mantelzorg
Nijmegen 866 mantelzorgers een chocoladereep van Tony Chocolonely toegestuurd op de
‘Dag van de Mantelzorg’. De reacties die we daarop mochten krijgen waren positief.
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Begin 2020 is er, in samenwerking met een preventiemedewerker van Indigo, een training
verzorgd vanuit Mantelzorg Nijmegen bij Thuiszorg Elele. Er zijn vier bijeenkomsten geweest
voor een groep van tien mantelzorgers. De training was gericht op het herkennen van
draaglast en draagkracht en zorgdragen voor een balans. De deelnemers kregen diverse
handreikingen en tips om aan deze balans bij te dragen.
In november heeft Mantelzorg Nijmegen een bijdrage geleverd aan de webinar ‘Zorg voor
oudere migranten in Nijmegen’ in de vorm van het thema: betrekken en ondersteunen van
mantelzorgers.
In 2020 zijn 21 mantelzorgers begeleid en indien nodig doorgeleid naar structurele
ondersteuning. Er werden 230 korte ondersteunings- en informatievragen beantwoord.

INFORMELE ZORG EN DIVERSITEIT
Bijeenkomsten
Sterker organiseerde in samenwerking met de Klankbordgroep Migrantenouderen een jaarlijkse
verdiepingsbijeenkomst. Genodigden waren leden van diverse adviescommissies zoals
Seniorenraad, Adviescommissie Kleurrijk samenleven en het doelgroep panel van netwerk100. Dit
jaar stond de vergroten van de toegang tot de (ouderen)zorg voor oudere migranten in Nijmegen
centraal.
Tijdens de jaarlijkse speeddate waren 17 organisaties voor informele zorg aanwezig. Via
informatietafels werden aanwezigen in korte speeddatesessie geïnformeerd over hun aanbod.
Naast een heel divers aanbod van vrijwilligersdiensten en -projecten van Sterker en Bindkracht10
waren de Hulpdienst, ZRC, Luisterlijn, Humanitas, Handicap.nl en VPTZ vertegenwoordigd. Er waren
30 hulpverleners aanwezig waaronder medewerkers van SWT’s, Stips, Praktijkondersteuners
Huisarts (POH) en wijkverpleegkundigen.
Ook organiseerden we een training 'Valpreventie’ voor 11 vrijwilligers die actief zijn in
dagbestedings- en ontmoetingsactiviteiten voor oudere migranten. In samenwerking met de GGD
en een buurtsportcoach van de gemeente boden we een leerzaam programma met
kennisoverdracht en praktische oefeningen om met ouderen te delen.
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
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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 is. Dit leidt mogelijk tot een toename in verwijzingen.
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 (lesbisch, homoseksueel,
bisexueel, transgender) 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 bezorgden 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 gingen we bij de locaties van dagbesteding
van Sterker langs met roze tompoezen om met de deelnemers over dit thema in gesprek te gaan.
Netwerken
Sterker was vertegenwoordigd in de volgende netwerken met betrekking tot ouderen: Netwerk
100, NOEL, Gezond Ouder Worden, Netwerk Roze Ouderen (voorzitterschap), Platform Dementie,
Klankbordgroep Migrantenouderen (voorzitterschap), Netwerk Migrantenouderen en Dementie,
Netwerk Informele Zorg en Ondersteuning (voorzitterschap), Kerngroep Regioagenda Kwetsbare
Ouderen (gemeente Nijmegen en VNG), Branchegroep Ouderen Sociaal Werk Nederland,
Klankbordgroep Pilot Logeerzorg Ministerie VWS, Werkgroep Migranten en Gezondheid (i.s.m.
Gemeente Nijmegen).

EXPERTISE, ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

ZONMW PROJECT INTEGRAAL WERKEN AFGEROND
In oktober is het ZonMw project Integraal werken afgerond. Dit project is in de periode juni 2018 –
oktober 2020 uitgevoerd in de gemeente Nijmegen, Beuningen en Druten. Naast Sterker namen
ook de Tilburg University, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 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.
Uit de bevindingen blijkt dat de integrale werkwijze, vanuit het perspectief van de cliënt en
professional, wordt ervaren als een efficiëntere handelwijze die altijd een meerwaarde oplevert.
De integrale werkwijze draagt bij aan gewenste resultaten op het gebied van armoede en
(arbeids)participatie, evenals een verbeterde situatie op andere levensdomeinen. Het gezamenlijk
cliëntoverleg is één van de belangrijkste werkzame factoren van de integrale werkwijze. Door in de
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beginfase van een cliënttraject te investeren in structurele gezamenlijke cliëntoverleggen tussen de
domeinen zorg & welzijn en werk & inkomen worden sneller resultaten bereikt. Cliënten voelen
zich meer en beter gehoord, serieus genomen door de aandacht die ze krijgen en sterker verbonden
met de professionals. Volgens cliënten en professionals leidt de integrale aanpak tot een gevoel
van onderlinge gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit het project zijn een
viertal producten opgeleverd: 1) Trainingsopzet over de integrale werkwijze voor (toekomstige)
professionals, 2) Casusbeschrijving, 3) Observatieformulier voor een gezamenlijk cliëntoverleg, en
tot slot 4) Format voor gezamenlijk cliëntoverleg.

DIGITALE INNOVATIE
Sterker heeft het afgelopen jaar een aantal subsidies aangevraagd en deels al toegekend gekregen
om in 2021 een visie op digitaal sociaal werk en e-health te formuleren, evenals om een aantal
experimenten uit te voeren. Er worden onder meer experimenten gedaan met tabletzorg voor
deelnemers van Deel de Dag, zodat ouderen digitale vaardigheden kunnen versterken en
eenvoudiger vanuit huis met een tablet sociaal contact kunnen hebben. Ook gaan we
experimenteren met de inzet van virtual reality bij zowel ouderenwerk in Nijmegen
(beweegactiviteiten, hersengymnastiek, ontspanning) als het algemeen maatschappelijk werk in
West Maas en Waal (hulpverlening in echtscheidingssituaties). Daarnaast zullen er vier collega’s
getraind worden tot Digicoaches. Zij zullen zich inzetten om de ’digivaardigheid’ door de gehele
organisatie te verspreiden. Dat wil zeggen dat de digicoaches collega’s wegwijs maken in de digitale
wereld zodat zij ook anderen kunnen assisteren met digitale vragen. Hierdoor wordt de gehele
organisatie digitaal vaardiger en kunnen we cliënten beter ondersteunen, vooral ook als het op ehealth aankomt.
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TOELICHTING BIJ DE CIJFERS

MAATSCHAPPELIJK WERK
In deze rapportage zijn de cijfers van 2020 vergeleken met 2019.
• 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 coronacrisis hier een rol in.
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•

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).

•

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) 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 het 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
In deze rapportage zijn de cijfers van 2020 vergeleken met 2019.
• 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).
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•

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.

•

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 werd geboden. 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 Wmoklassiek. De doorlooptijd binnen Wmo-nieuw (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 in Hulp bij huishouden (3.997).

•

Tot en met Q4 2020 scoort de dienstverlening van het SWT een 7,5 (schaal 1 tot 10) op
tevredenheid. Dit is nagenoeg gelijk aan de score in 2019, toen het een 7,6 scoorde.

Meer informatie over de cijfers is terug te vinden in Bijlage 2: Cijfers Sociale wijkteams.
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