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. 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.
VERSTERKING VOORVELD EN MINDER TOELEIDING NAAR DE TWEEDE LIJN
Herschikking dienstverlening in Nijmegen
De dienstverlening van Sterker in Nijmegen wordt opnieuw georganiseerd. Dat is nodig omdat een
groot deel van de dienstverlening in en rondom de sociale wijkteams Nijmegen vanuit Sterker
overgedragen wordt aan de Buurtteams Jeugd & Gezin en Volwassenen.
De dienstverlening van Sterker in Nijmegen concentreert zich rondom vier thema’s:
• Langer Thuis Nijmegen (al het ouderenwerk, inclusief ouderenadvies, dagbesteding,
mantelzorg en vrijwilligersdiensten voor ouderen)
• Vrijwilligersdiensten (voor jeugd en volwassenen)
• Dienstverlening m.b.t. Complexe scheiding
• Dienstverlening voor Multiproblem
Daarnaast zijn er nog enkele ‘losse’ diensten die Sterker in Nijmegen biedt, zoals woonmaatschappelijk
werk en hulpverlening op AZC’s.
Miesjel Spruit neemt de aansturing van Langer Thuis op zich en Natasja Scholten is gebiedsregisseur
van de andere genoemde diensten. De overdracht van de huidige aansturing naar de nieuwe situatie
gaat stapsgewijs: de vrijwilligerscoördinatoren behouden bijvoorbeeld voorlopig hun huidige
leidinggevenden – deze overdracht is later dit jaar.
Elke sociaal professional van Sterker die (in 2022) in Nijmegen werkt, werkt straks in een van deze vier
afdelingen. Deze indeling kent een inhoudelijke logica, maar past ook bij de financiering (verschillende
subsidies) die Sterker van gemeente Nijmegen ontvangt.
Start nieuwe teams Complexe scheiding en Multiproblem
In september zijn het team Complexe scheiding en het team Multiproblem van start gegaan. Team
Complexe scheiding biedt zowel individuele als groepsgerichte ondersteuning of begeleiding aan
ouderen of kinderen die te maken hebben met een complexe scheiding. Ook bieden deze collega’s
omgangsbemiddeling (bemiddeling bij een omgangsregeling). Het Omgangshuis en het
vrijwilligersproject Begeleide omgang horen ook bij dit team en worden later dit jaar toegevoegd. Er
zijn een hoop ambities en ontwikkelingen op het gebied van complexe scheiding. Sterker heeft de
regionale coördinatie complexe scheiding. Vanuit deze coördinatie en de ambities van Sterker is er een
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plan voor de toekomst geschreven wat besproken wordt met de gemeente Nijmegen. De eerste
ouderbijeenkomsten zijn uitgevoerd en waren een succes.
Team Multiproblem biedt onder meer casemanagement voor de Regieteams en ondersteuning bij
een tijdelijk huisverbod (THV). De gezinscoaches maken ook deel uit van dit team. R75, inclusief de
projecten Binder en TWES (Tussen Wal En Schip), worden later dit jaar toegevoegd aan team
Multiproblem. De uren van casemanagement regieteam zijn opgehoogd naar vijftien uur per
regieteam. Inmiddels is er voor deze uren personeel ingezet. Team Multiproblem heeft samen met het
regieteam een goede verdeling gemaakt en ze ontwikkelen gezamenlijk een eenduidige werkwijze. De
procesregisseurs, casemanagers en gezinscoaches gaan gezamenlijke bijeenkomsten organiseren om
bovenstaande te realiseren.
2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet
In dit bijzondere jaar zetten we de 600 vrijwilligers die zich bij Sterker sociaal werk inzetten extra in
het zonnetje. Zij zijn van onschatbare waarde voor de organisatie en zeker ook voor de mensen voor
wie zij zich inspannen. Ze maken het leven van mensen in Nijmegen en de regio mooier en makkelijker.
Neem bijvoorbeeld de buddy’s voor chronisch zieken, de chauffeurs die ouderen naar dagbesteding of
een ziekenhuisafspraak brengen of de maatjes die jongeren helpen om een sociaal netwerk op te
bouwen. Ze nemen de tijd om te luisteren en geven anderen een steuntje in de rug.
Andere vrijwilligers zijn juist meer van het aanpakken en helpen stadsgenoten met praktische zaken.
Denk bijvoorbeeld aan de vrijwilligers van de Klus Service of de Thuisadministratie en Belastinghulp
voor ouderen. Alice Boone is zo iemand. Al dertien jaar helpt zij ouderen met hun belastingaangifte
waardoor zij een extraatje terug krijgen van de belasting. De ouderen zijn haar ontzettend dankbaar.
Zo zei een man laatst: “Weet u wel wat een last u voor mij heeft weggenomen? Ik kan nu weer rustig
slapen”.
Persoonlijke ontwikkeling
Waarom die honderden vrijwilligers zichzelf vrijwillig inzetten voor een ander? Het geeft ze veel
voldoening én ze leren er zelf ook nieuwe mensen door kennen die ze anders misschien nooit hadden
ontmoet. Bovendien doen ze heel veel nieuwe ervaringen op, wat zeker voor jonge mensen goed is
voor hun verdere loopbaan. “Vrijwilligerswerk draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling, of je nu 20
of 70 bent. Je bent immers nooit te oud om te leren!”, voegt Joëlle van der Pol van Sterker toe.
Vrijwilligers als deskundigen
Vrijwilligers brengen veel ervaringsdeskundigheid mee die van grote meerwaarde is. De vrijwilligers
zijn de ogen en oren van Sterker sociaal werk. Ze zien wat er gebeurt in hun eigen woonomgeving en
zien ontwikkelingen in het leven van de cliënt. Op basis van hun signalen kunnen wij onze diensten
verbeteren. Daarnaast is door de inzet van vrijwilligers soms professionele hulp niet nodig, of kan die
worden uitgesteld. Kortom, voor Sterker sociaal werk zijn de vrijwilligers goud waard!
3 VAN 39
NIJMEGEN | JULI - SEPTEMBER 2021

Binder
In september is Iris van Berkel gestart als coördinator bij Binder. Zij neemt deze rol over van Niek van
Lanen, die zich hier de afgelopen 2,5 jaar voor heeft ingezet. Iris heeft al de nodige ervaring binnen het
domein wonen vanuit eerdere projecten en haar ervaring binnen de gemeente Beuningen. Ze is
enthousiast om gezamenlijk met gemeente en woningbouwvereniging Talis een doorstart te maken
met alle initiatieven die er al liggen. Daarin wordt de opbrengst van de evaluatie van platform 31
meegenomen.
Buurtbemiddeling ontving topaantal aanmeldingen in 2020
Karin van der Zwaluw-Goedhart is projectcoördinator Buurtbemiddeling bij Sterker voor de regio Berg
en Dal en Heumen. Zij schets een beeld over Buurtbemiddeling bij Sterker in 2020 en 2021.
“Bij Buurtbemiddeling proberen onze goed opgeleide
vrijwillige buurtbemiddelaars om ruziënde buren weer met
elkaar te laten praten. De buurtbemiddelaars helpen met dit
gesprek, zonder een oordeel te geven. In 2020 kregen we
veel meer aanmeldingen binnen voor buurtbemiddeling dan
voorgaande jaren. Bij Buurtbemiddeling Sterker was er een
groei van 9,6%. Mensen waren door de lockdown meer
thuis. Dat leidde 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 mochten
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 zette. We zijn blij dat we toch veel mensen bereikt hebben, al is dat maar via één
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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.”
VERSTERKING VAN HULPVERLENING AAN JEUGDIGEN EN GEZINNEN
Vrijwilligersprojecten
Bij Buddyzorg begeleiden momenteel 35 buddy’s 41 cliënten. Er staan 9 mensen op de wachtlijst voor
een buddy. In oktober leiden we nieuwe mensen op en reeds werkzame buddy's koppelen we aan een
extra cliënt. Per juli zijn twee interne ervaren coördinatoren ingewerkt wegens het vertrek van Trudy
Geurds.
Jij&ik heeft op dit moment acht vrijwilligers en vijftien stagiaires. Twaalf stagiaires en drie vrijwilligers
hebben recent de verplichte training gevolgd en worden gekoppeld. Er zijn veel aanmeldingen
binnengekomen van nieuwe stagiaires en vrijwilligers. Het komende jaar organiseren we zoveel
mogelijk bijeenkomsten live. Tegelijkertijd kijken we ook of we live met online bijeenkomsten kunnen
combineren. We hebben gemerkt dat online ontmoeten ook waardevol is en tijdbesparend kan zijn. De
betrokken collega van Bindkracht10 is gestopt met haar taak als coördinator van Jij&Ik. Zij wordt
vervangen door Bianca Bolwerk.
LANGER MEEDOEN EN LANGER THUIS: ONDERSTEUNING VOOR OUDEREN
Ouderenadviseurs onderdeel Langer Thuis
Vanaf 2022 krijgt het ouderenadvies in Nijmegen een andere positie. De ouderenadviseurs zijn nu nog
onderdeel van het sociaal wijkteam, maar zullen geen deel uitmaken van de nieuwe buurtteams. Hoe
gaat de positie van de ouderenadviseurs er uit zien?
Een van de hoofdredenen waarom zowel Sterker als de gemeente Nijmegen ervoor hebben gekozen
de ouderenadviseurs ‘buiten’ de buurtteams (aanbestedingen) te houden, is de wens om de verbinding
met de rest van het ouderenwerk (en daarmee het vroegsignalerings- en preventieaspect) te
versterken en om laagdrempeliger toegankelijker te zijn. Het ouderenwerk van Sterker vormt, inclusief
de ouderenadviseurs, daarmee een sluitende keten: ouderen in Nijmegen krijgen ondersteuning van
beginnende kwetsbaarheid tot het moment dat de zorg het overneemt.
Samen met de gemeente werkt Sterker momenteel aan een document waarin we de positie en rol van
de ouderenadviseur nader uitwerken. De ouderenadviseurs zullen in een stedelijk team georganiseerd
zijn, maar in die hoedanigheid werkzaam en zichtbaar zijn op buurtniveau (conform het advies van
Berenschot aan de gemeente). De ouderenadviseurs vervullen een scharnierfunctie richting onder
meer de Buurtteams, huisartsen en de (vrijwilligers)diensten van Langer Thuis.
5 VAN 39
NIJMEGEN | JULI - SEPTEMBER 2021

De ouderenadviseur is dus een belangrijke schakel in de ouderenzorg. Signalen van vrijwilligers worden
opgepakt door de ouderenadviseur (dat kon altijd al, maar is de afgelopen jaren wat verwaterd) en
andersom kan de ouderenadviseur toeleiden naar diverse diensten die ouderen ondersteunen (denk
aan: maaltijdservice, dagbesteding, Klus Service, AutoMaatje). Bij Deel de Dag zijn de
ouderenadviseurs belangrijk met betrekking tot deskundigheid in casusbesprekingen en bij het
bepalen van een vervolg als de ondersteuning van Deel de Dag voor de oudere niet meer passend is.
Om dit proces goed vorm te geven is het belangrijk dat het ouderenadvies integraal onderdeel gaat
uitmaken van de afdeling Langer Thuis Nijmegen. Vanuit de wens om de huidige strategie (sluitende
keten) door te zetten en eenheid van handelen en visie voor het ouderenwerk te bewerkstelligen, is
het wenselijk dat de ouderenadviseurs hiërarchisch onder de gebiedsregisseur Langer Thuis Nijmegen
komen te vallen. Hiermee borgen we de samenwerking/integratie met de rest van het ouderenwerk.
Daarmee is er – ook voor de buitenwereld/opdrachtgever – één aanspreekpunt, hetgeen bijdraagt aan
het positioneren van het ouderenwerk als een gesloten keten.
Om de hoeveelheid aan te sturen collega’s voor de gebiedsregisseur Langer Thuis Nijmegen behapbaar
te houden, gaat Sterker werken met een ‘vooruitgeschoven post’ binnen of namens de
ouderenadviseurs. Deze coördinator fungeert als aanspreekpunt voor het team en waar nodig
‘opschalen’ naar de gebiedsregisseur. Deze coördinerende functie vullen we later dit jaar in.
Campagne 'Zie je mij?'
Meer dan 50.000 sociaal werkers helpen iedere dag in buurten en wijken met het voorkomen en
oplossen van problemen. Dat is belangrijk werk met impact voor bewoners. Impact op hun welzijn en
leven én op de hele buurt. Werk dat gezien en gehoord mag worden. Sociaal werkers vertellen wat ze
doen en krijgen zo een gezicht en een stem in de nieuwe campagne ‘Zie je mij?’ van werknemers en
werkgevers in sociaal werk.
“Mijn naam is Lizzy van der Horst en ik maak me sterk voor sociaal
werk. Ik specialiseer me in ouderen en ben vanuit Sterker sociaal werk
projectleider van het project Sociaal Arrangeren. Het doel van dit
project is om betrokken partijen rondom de zorg en het welzijn van
kwetsbare ouderen beter samen te laten werken. Denk aan de
huisarts, de sociaal professional en de wijkverpleegkundige, maar ook
het eigen netwerk van de ouderen. Voor deze kwetsbare ouderen is
het van belang dat er een laagdrempelig aanspreekpunt is, waar ze
hun verhaal en zorgen kwijt kunnen. En dat er wordt gekeken naar hoe
hun kwaliteit van leven kan worden verbeterd. Zodat ze zo lang
mogelijk op een fijne manier zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Fijn voor de ouderen zelf, hun mantelzorger(s) én de zorg!”
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“Ik ben Ans Nissen en ik werk als begeleider bij Deel de Dag
en ontmoetingsactiviteiten van Langer Thuis Nijmegen,
onderdeel van Sterker sociaal werk. Deze dagbesteding is er
speciaal voor meer kwetsbare ouderen die behoefte hebben
aan gezelligheid en structuur in hun dag. Ik vind het belangrijk
dat zij een plek hebben in de wijk waar ze anderen kunnen
ontmoeten en hun verhalen kunnen delen. Deze ouderen
hebben vaak een moeilijke tijd achter de rug door het
overlijden van dierbaren en afnemende lichamelijke of
geestelijke vaardigheden. Hierdoor zitten ze veel alleen thuis
en komen ze in een vicieuze cirkel terecht waarin hun
kwetsbaarheid toeneemt. Als sociaal werker zie ik dat ze erg
gebaat zijn met de activiteiten die wij organiseren. Ze breiden
hun sociale contacten uit en zijn weer deel van de
maatschappij. Ik ben blij dat wij ze het gevoel geven dat ze
weer gezien worden en ze er niet alleen voor staan.”
Mantelzorg Nijmegen
De consulenten van Mantelzorg Nijmegen hebben alle ingeschreven mantelzorgers (zo’n 900) in de
afgelopen periode benaderd, om navraag te doen of zij nog steeds mantelzorger waren. Ook werden
de adresgegevens geactualiseerd. Veel van de gegevens bleken verouderd te zijn in verband met
verhuizing of overlijden van de zorgvrager of mantelzorger. De gegevens zijn opgeschoond dus
Mantelzorg Nijmegen beschikt weer over een actueel bestand van mantelzorgers.'
Digiles maakt ouderen zelfredzamer in coronatijd
Op de Deel de Dag-locaties van Sterker sociaal werk komen ouderen samen om een gezellige en
zinvolle dag met elkaar te delen. Deel de Dag is er voor (kwetsbare) ouderen die zelfstandig wonen en
behoefte hebben aan structuur in de dag en gezelligheid. Door de coronamaatregelen konden
deelnemers maar beperkt naar de dagbesteding komen. “Dat gaf duidelijk weerslag op hun fysieke en
mentale welzijn”, vertelt Joëlle van der Pol, projectcoördinator digitalisering. “Om deze ouderen uit
het isolement te halen en ze zelfredzamer te maken, geven we nu digilessen. Daarin leren de
deelnemers omgaan met een tablet, smartphone en andere digitale middelen.”
Googelen en beeldbellen
Met maximaal 6 ouderen tegelijk krijgen ze één of twee lessen per week. Er wordt gebruik gemaakt
van speciale tablets voor senioren: de Seniortab. Een vrijwilliger en een ondersteunende
beroepskracht leren de ouderen hoe ze moeten beeldbellen, dingen opzoeken via Google en spelletjes
spelen. De digidocent stemt het programma af op de wensen van de deelnemers. “Zo bleek
bijvoorbeeld bij het multiculturele Deel de Wereld dat de deelnemers daar al vaardig waren in
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beeldbellen. Zij wilden juist graag leren internetbankieren en online shoppen om hun zelfstandigheid
te vergroten. Zo hoeven ze niet meer naar de winkel, wat ze liever niet doen in verband met
besmettingsgevaar”, licht Joëlle toe.
Bij de tijd
Al snel blijkt dat deelnemers die de tablet eerst amper aan durfden te raken, al gauw dingen kunnen
als mailen en googelen. Deelnemers worden daarnaast zelfverzekerder en zeggen nu makkelijker in
contact te komen met hun kleinkinderen. “Ook ontstaat er een bijzondere energieke dynamiek tussen
de jonge vrijwilligers en de deelnemers. En hoewel het even duurde voordat de ouderen de tablet ook
echt mee naar huis wilden nemen, zien we dat ze die nu ook thuis gebruiken. Deelnemers geven aan
‘beter bij de tijd’ te zijn en ‘makkelijker loze uurtjes’ weten te vullen. Het voelt goed om te weten dat
de ouderen ook buiten de dagbesteding zichzelf redden”, aldus Joëlle.
Bereik
Inmiddels geven we op vijf van de acht Deel de Dag locaties digilessen. “Hier maken de digilessen deel
uit van het standaard programma. In totaal bereiken we hiermee zo’n 65 deelnemers! Op twee andere
locaties past digiles niet bij de deelnemers, die te erg aan het dementeren zijn. Voor de laatste locatie
zoeken we nog een vrijwillige digidocent. Sowieso kunnen we voor alle diensten die we als Langer
Thuis in Nijmegen aanbieden altijd meer vrijwilligers gebruiken. Dus lijkt je dat leuk? Kijk dan zeker
even op onze website!”, sluit Joëlle af.
Visie op e-health
Onder druk van de coronacrisis heeft blended-care, de combinatie van reguliere en digitale
hulpverlening, een grote ontwikkeling doorgemaakt binnen het sociaal werk. Binnen Sterker heeft
beeldbellen een vlucht genomen, maar we zijn ook gestart met digitale initiatieven bij ouderen
(tablets, virtual reality brillen en Tessa robots).
Verschillende onderzoeken tonen aan dat digitale hulpverlening (e-health) effectief is voor een breed
scala aan psychische en psychosociale problemen en tevens regieversterkend werkt. Sterker heeft zich
daarom de afgelopen tijd georiënteerd op welke kansen er zijn om e-health binnen de organisatie in
te zetten. Wat doen we al? Wat kunnen we meer, beter of anders doen? Met input van een aantal
professionals is een korte visie op e-health geformuleerd en een afwegingskader met de belangrijkste
overwegingen om e-health wel of niet in te zetten.
De bestaande applicaties (VR-brillen, Tessa-robots en tablets) blijven we gebruiken bij Langer Thuis
Nijmegen. Voor de VR-brillen onderzoeken we of deze ook in te zetten zijn in echtscheidingssituaties
(bijvoorbeeld door ouders naar een filmpje over een scheiding te laten kijken vanuit de ogen van een
kind).
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Toepassingen die nog in ontwikkeling zijn of in de implementatiefase zitten zijn beeldbellen, een
chatfunctie, open dossiers (online cliëntportaal) en e-trainingen van ‘Gezonde boel’. ‘Gezonde boel’ is
een platform met onlinetrainingen die cliënten kunnen gebruiken, zelfstandig of met begeleiding van
sociaal werkers. Deze toepassingen zijn in ontwikkeling en zetten we waar mogelijk al in. We kijken
daarbij of we gebruik kunnen maken van landelijke subsidiemogelijkheden om implementatie of
opschaling te bevorderen.
TOELICHTING BIJ DE CIJFERS
1 juli 2021 is een deel van de opdracht overgedragen aan Buurtteams Jeugd & Gezin. Dit betreft het
jeugd-deel van de wijkteams en het SMW, maar ook een deel van Wmo-nieuw en het AMW. Dit
heeft effect op de cijfers. Zo daalt bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen in vergelijking tot vorig jaar
en is een groter aantal afsluitingen in juni te zien bij SMW. Deze effecten dienen in gedachten
gehouden te worden bij het lezen van onderstaande analyse en bij de interpretatie van de cijfers.
Maatschappelijk werk
 Het totaal aantal aanmeldingen is in Q3 2021 (378) afgenomen ten opzichte van Q3 2020
(639). De meeste aanmeldingen zijn in de periode tot en met Q3 2021 gedaan voor AMW (109),
R75 (66) en Groepswerk (62). In Q3 2020 werden de meeste aanmeldingen gedaan voor AMW
(224), SMW (123) en Groepswerk (109).


De meeste aanmeldingen zijn in Q3 2021 gedaan op eigen initiatief (99). Ook is een groot deel
afkomstig van het Sociaal wijkteam (56). In Q3 2020 werden de meeste aanmeldingen gedaan
op eigen initiatief (152) gevolgd door het Sociaal wijkteam (136) en onderwijsinstellingen
(113).



Het aantal afsluitingen is in Q3 2021 (626) toegenomen ten opzichte van Q3 2020 (675). De
overdracht van AMW- en SMW-trajecten aan Buurtteams Jeugd & Gezin is hier een belangrijke
veroorzaker van. Ook in Q3 2021 (282) zijn de meeste trajecten, net zoals in Q3 2020 (340),
afgesloten nadat de hulpverlening is afgerond.



De meest voorkomende problematiek in Q3 2021 is enkelvoudig. De problematiek bevindt
zich, net zoals in 2020, veelal op psychosociale vlak (18,6%).



De wachttijd in weken is in de periode tot en met Q3 2021 (3,0) toegenomen ten opzichte van
Q3 2020 (2,0). Deze toename is vooral terug te zien binnen Ondersteunende Begeleiding.



De gemiddelde doorlooptijd in weken is in de periode tot en met Q3 2021 (31,7) licht gedaald
ten opzichte van dezelfde periode in 2020 (33,4). De doorlooptijd JOOP is in Q3 2021 het
hoogst (73,8).
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SMW-doorverwijzingen: Dossiers die binnen het SMW zijn afgesloten hebben in Q3 2021 net
zoals in Q3 2020 (96 van de 161 afgesloten SMW-casussen) hebben veelal niet geleid tot een
doorverwijzing (83 van de 151 afgesloten SMW-casussen).



Het totaalaantal contactmomenten binnen het SMW is in Q3 2021 (151) afgenomen ten
opzichte van Q3 2020 (161). In Q3 2021 (28) zijn bij de meeste afgesloten dossiers meer dan
10 contactmomenten zijn geweest, dit komt overeen met de periode tot en met Q3 2020 (29).



In Q3 2021 (39) is de meest uitgevoerde interventie binnen het SMW ondersteunende
begeleiding. Ook is veel ingezet op het advies gericht op het kind/ouder (33). In Q3 2020 was
de meest uitgevoerde interventie verschaffen van informatie gericht op kind/ouder (36). Ook
werden in Q3 2020 cliënten vaker doorverwezen (29).



Doelrealisatie SMW: Van het totaal aantal afgesloten dossiers SMW zijn in Q3 2021 77 dossiers
afgesloten nadat alle doelen behaald zijn. Binnen 55 dossiers zijn de doelen deels behaald, in
7 dossier zijn de doelen niet behaald. In Q3 2020 zijn 106 dossiers afgesloten nadat alle doelen
behaald zijn, 42 dossiers waarbij de doelen deels behaald zijn en 10 dossiers waarbij de doelen
niet zijn behaald.

Sociale wijkteams
 Het totaal aantal aanmeldingen is in Q3 2021 (6.967) ligt net iets lager dan in Q3 2020 (7.118).
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 Q3 2021 zijn in Dukenburg (1.252), Oost (1.124) en Nieuw-West (710) de meeste
aanmeldingen gedaan. In Q3 2020 was dit het geval in Dukenburg (1.252), Oost (1.149) en
Nieuw-West (772).



In Q3 2021 zijn, net zoals in Q3 2020, voor WMO-klassiek (3.913) en WMO-nieuw (1.879) de
meeste aanmeldingen gedaan. Ten opzichte van Q3 2020 zijn in Q3 2021 meer nieuwe vragen
behandeld (4.684 in 2020, 5.062 in 2021). Het aantal verleningen/wijzigingen van de huidige
indicatie is daarentegen afgenomen ten opzichte van Q3 2020 (2.352 in 2020, 1.833 in 2021).



De werkvoorraad (het aantal aanmeldingen met de status ‘actief’ of ‘wachtlijst’) is in Q3 2021
het hoogst in Oost (383) en Dukenburg (365). Dit beeld komt overeen met het beeld uit Q3
2020, ook toen was de werkvoorraad het hoogst in Oost (468) en Dukenburg (444).



Team Centrale Aanmelding (TCA) heeft in Q3 2021 12.691 meldingen gescreend. Ten opzichte
van Q3 2020 is dit een afname, toen zijn er 13.060 meldingen gescreend. Ten opzichte van Q3
2020 zijn er in Q3 2021 iets meer vragen doorgezet naar het SWT (5.642 in 2020, 5.982 in
2021).
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De gemiddelde wachttijd in weken is in Q3 2021 (over het algemeen) afgenomen ten opzichte
van Q3 2020. Juli 2021 is de gemiddelde wachttijd in weken gedaald naar 5,1 weken (5,8 weken
in Q3 2020). In Augustus 2021 is de gemiddelde wachttijd in weken 5,4 weken (5,3 weken in
Q3 2020) en in September 2021 is deze 5,5 weken (6,6 weken in Q3 2020). Deze afname is
binnen zowel WMO-Nieuw als WMO-Klassiek te merken. De gemiddelde wachttijd in weken
voor Wmo-klassiek bedroeg in Juli 2021 4,6 weken (Juli 2020 4,6 weken), Augustus 2021 5,3
weken (Augustus 2020 4,5 weken) en September 2021 5,2 weken (September 2020 5,2
weken).
De gemiddelde wachttijd in weken binnen de werksoort WMO-nieuw bedroeg in Juli 2021 6,3
weken (Juli 2020 8,5 weken), Augustus 6,0 weken (Augustus 2020 7,4 weken) en September
2021 6,3 weken (Augustus 2020 10,4 weken).



Het aantal afsluitingen is in Q3 2021 (7.201) iets lager dan in Q3 2020 (7.426). 65% van de
afsluitingen leidt in Q3 2021 tot de toeleiding naar een maatwerkvoorziening WMO, 12% tot
een oplossing binnen de eigen kracht/het netwerk van de cliënt en 9% van de aanmelding is
geannuleerd.



De gemiddelde doorlooptijd in weken, de tijd tussen het 1e (keukentafel)gesprek en de datum
van afsluiting is in Q3 2021 gedaald naar 5,2 ten opzichte van 5,3 in Q3 2020. Deze daling is
vooral terug te zien binnen de WMO-Nieuw en WMO-Klassiek.
De gemiddelde doorlooptijd binnen WMO-Klassiek is gedaald van 2,9 weken in Q3 2020 naar
2,8 weken in Q3 2021. De doorlooptijd binnen WMO-Nieuw is in Q3 2021 (7,3) dalende ten
opzichte van Q3 2020 (7,7).



Het aantal maatwerkvoorzieningen Wmo is in Q3 2021 (9.161) fors toegenomen ten opzichte
van Q3 2020 (6.962). Deze stijging is vooral terug aan het aantal ingezette
maatwerkvoorzieningen ‘Hulp bij het huishouden’ in januari 2021 (2.220).



Het aantal maatwerkvoorzieningen Jeugd is in Q3 2021 (62) afgenomen ten opzichte van Q3
2020 (1229). De indicatie die in Q3 2021 het meeste is afgegeven is Jeugdhulp ambulant (34).
Logischerwijs is het aantal maatwerkvoorzieningen Jeugd per wijk ook afgenomen.



In de periode tot en met Q3 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 7,4.



Per wijk zijn er verschillen te zien, in Hatert is de klantervaring gedaald van 7,9 in Q3 2020 naar
7,3 in 2021. De klantervaring in Dukenburg is daarentegen gestegen van 6,7 in Q3 2020 naar
7,9 in Q3 2021.
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CIJFERS MAATSCHAPPELIJK WERK
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CIJFERS SOCIAAL WIJKTEAM
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