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Voorwoord 
 
 
Hierbij presenteer ik het jaarverslag 2018 aan u. Hierin vertellen wij u over de activiteiten die de 

medewerkers van Stichting Welzijn en Dienstverlening samen met de vrijwilligers hebben 
uitgevoerd. Globaal terugkijkend zien wij dat de afgesproken prestaties behaald zijn. Overal is er 
met enthousiasme en grote betrokkenheid gewerkt aan het behalen van de doelen en prestaties 
om zo de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners in ons werkgebied te vergroten. 
 
In 2018 zijn er verschillende nieuwe projecten gestart, of is er gewerkt aan de ontwikkeling van 
nog te starten werkzaamheden. Het was een zeer inspirerend jaar dat, als ik er op terug kijk, 

vooral in het teken van ontwikkeling heeft gestaan. Het betreft enerzijds de ontwikkeling van 
onszelf als medewerkers van Stichting Welzijn en Dienstverlening, omdat meer mensen dan 
voorheen hun kennis hebben vergroot of verbreed. Anderzijds betreft het de ontwikkeling van de 
organisatie en het werk. De in 2017 ingezette organisatieverandering is in 2018 verder 
doorgevoerd. De medewerkers raken steeds meer vertrouwd met het zelfstandig werken, 
individueel maar ook in teamverband. Daarnaast leren we ook steeds kritischer te kijken naar ons 
werk: passen de activiteiten nog steeds bij de doelen die we willen behalen en de vragen die ons 

gesteld worden? 

Om ervoor te zorgen dat we niet in de waan van de dag blijven doen wat we altijd al deden is er 
jaarlijks een moment waarin we een globale analyse maken van ons werkgebied. In 2018 is dat 
voor de eerste keer gebeurd. De informatie die ons dat oplevert wordt, soms al bijna als vanzelf, 
meegenomen in de dagelijkse gang van ons werk, maar ook in de aanvraag voor het volgende 
jaar. Het is heel verhelderend en inspirerend geweest om dit te doen. We gaan daar dus zeker mee 

door! 
 
Ondanks dat Stichting Welzijn en Dienstverlening in 2018 te kampen had met een aantal langdurig 
zieke medewerkers die daardoor slechts deels inzetbaar waren is de dienstverlening zoveel 
mogelijk wel doorgegaan. Zoveel als mogelijk hebben we intern oplossingen gevonden, maar er is 
ook ziektevervanging ingezet. Hierdoor hebben we soms alleen het hoognodige gedaan. Gelukkig 
ligt dit inmiddels allemaal achter ons en zetten we ons weer dubbel en dwars in!  

 
In 2018 heeft Stichting Welzijn en Dienstverlening geïnvesteerd in de samenwerking met diverse 
partners in de regio. Zo is de samenwerking binnen en met het CJG en WMO geïntensiveerd en zijn 
er goede contacten met andere organisaties, zoals de politie, zorgorganisaties, woningcorporaties, 
scholen en de vele bewonersinitiatieven die er in onze regio zijn. De samenwerking met de ASWA 

in Appingedam en Delfzijl is inmiddels zeer hartelijk te noemen, zowel uitvoerend als op 
directieniveau. De samenwerking met de ambtenaren en colleges van onze gemeenten is prettig, 

constructief en goed en de betrokkenheid van hen bij de inwoners van het werkgebied is groot.  
 
In de regio werken we echt samen aan vele uitdagingen die er zijn. Samen met de gemeenten 
Delfzijl, Appingedam en Loppersum en alle betrokken partijen heb ik er alle vertrouwen in dat we 
deze het hoofd kunnen bieden.  
 

In 2017 heeft Stichting Welzijn en Dienstverlening een nieuwe koers ingezet. Organisatorisch, 
maar ook in de kernwaarden van de organisatie en de daarbij behorende cultuur en sfeer. Stap 
voor stap werken we aan verbetering in vertrouwen, flexibiliteit, ondernemerschap, 
toegankelijkheid en samenwerken en kiezen we ervoor om te blijven leren! 
  
Al met al blik ik met tevredenheid terug op 2018, in de wetenschap dat er ook voor 2019 en verder 
nog genoeg uitdagingen voor onze inwoners en daarmee op ons liggen te wachten. In 2018 zijn we 

deze aangegaan met mooie positieve resultaten en ik zie de toekomst dus met vertrouwen 
tegemoet! 

 
Tot slot, werken in een organisatie die zo veranderd én tegelijkertijd in een werkgebied waar 
zoveel aan de hand is als die van ons vraagt veel van professionals en vrijwilligers. Ik ben trots op 
de door hen bereikte resultaten en de stappen die gezet zijn! Op deze plek wil ik daarvoor mijn 
dank uitspreken! 

 
Ester Lohuis 
Directeur-bestuurder  
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Maatschappelijke Dienstverlening 
 

 
Individuele hulpverlening    
In 2018 hebben 459 cliënten een beroep gedaan op het maatschappelijk werk. Het ging hierbij om 
315 cliënten die langdurende hulp kregen en 144 korte contacten. Van de langdurige contacten 
kwamen er 13 cliënten uit de Noordelijke dorpen, 26 uit de zuidelijke dorpen, 54 uit Tuikwerd, 131 

uit Delfzijl Noord, 72 uit Delfzijl overig en 19 uit Farmsum. Van de 315 cliënten die langdurende 
hulp hebben gekregen zijn er 138 cliënten verwezen, de andere 184 cliënten hebben zichzelf 
aangemeld. 
De meest voorkomende hulpvragen bij langdurende contacten zijn: 
1 – Financiën 98 
2 - Voedselbankaanvraag 92 

3 – Huisvesting 83 
4 – relaties 54 
Ook bij de korte contacten staan financiën en huisvesting bovenaan. 
 
Samenlevingsvormen 

Van de 315 aanmeldingen betrof het 118 mensen met een éénpersoonshuishouding, 69 
aanmeldingen waren een éénouderhuishouding en in 39 gevallen ging het om een samenwonend 

paar met kinderen. 
 
Bron van inkomsten 
Van de 315 aanmeldingen hadden 80 aanmeldingen een (wwb)-uitkering, 50 mensen waren in 
loondienst, 32 mensen hadden geen inkomen en 27 hadden een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
 
Er is een verschuiving van het aantal aanmeldingen van cliënten in loondienst ten opzichte van 

cliënten met een uitkering. In 2017 hadden meer mensen in loondienst zich aangemeld, in 2018 
zijn de meeste aanmeldingen van mensen met een uitkering.  
 
Het aantal cliënten neemt toe in vergelijking met de vorige jaren. 
 
 Langdurende contacten Korte contacten Totaal 

2018 315 144 459 
2017 226 136 362 
2016 274 124 398 

2015 317 226 543 
 

 
 
 

Uit bovenstaande blijkt dat cliënten steeds beter het maatschappelijk werk weten te vinden. Wat 

betreft de langdurige contacten zitten we weer bijna op het niveau van 2015.  

0

50

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017 2018

aantallen cliënten per jaar

langdurende contacten korte contacten



 -5-  

Jaarverslag 2018 SWD  gemeente Delfzijl 

De toename van het aantal aanmeldingen is grotendeels te verklaren door de nieuwe werkwijze 
van de Voedselbank Appingedam-Delfzijl. Sinds vorig jaar wordt de beoordeling van de 

Voedselbank aanvragen gedaan door het maatschappelijk werk. Hierdoor zijn er cliënten 
aangemeld die anders niet bij het maatschappelijk werk terecht waren gekomen. 
 

De hulpverlening bestaat bij een aanvraag voor de Voedselbank niet alleen uit een afwijzing of 
toekenning van het verkrijgen van een Voedselpakket, maar betreft een brede intake om de 
achterliggende financiële problematiek aan te pakken. Hierbij wordt er gekeken wat opgelost moet 
worden om de financiële situatie van de cliënt weer dusdanig gezond te krijgen dat de Voedselbank 
niet meer nodig is. 
 
In 2018 zijn er 309  cliënten afgesloten waarvan 60 cliënten een Voedselbank aanvraag hadden 

gedaan. Daarnaast is vermeldingswaardig dat er in 275 gevallen is samengewerkt met derden, 
waaronder bijvoorbeeld OGGZ, CJG, Sociaal Raadslieden, WMO en Werkplein. Na afsluiting zijn er 
129 cliënten verwezen, waaronder 41 naar het Bureau Sociaal Raadslieden.  
 
OGGZ / Huiselijk geweld 
De trend dat er een afname is van het aantal aanmeldingen van het OGGZ heeft zich ook in 2018 

doorgezet. Er is een afname van het aantal OGGZ-aanmeldingen waarbij huiselijk geweld speelt 

(47 aanmeldingen OGGZ in 2018 t.o.v. 60 aanmeldingen in 2017).  
Tot een aantal jaar geleden was huiselijk geweld de voornaamste problematiek vanuit de OGGZ die 
door het maatschappelijk werk werd opgepakt. De grote afname van het aantal aanmeldingen met 
huiselijk geweld is eenvoudig te verklaren door de wijzigingen in de hulpverleningsroute. Eerder 
kwam een melding direct vanuit de politie bij het maatschappelijk werk terecht. Sinds 2016 wordt 
de melding gedaan bij Veilig Thuis. Veilig Thuis verwijst indien nodig naar het CJG of het 

maatschappelijk werk. Het is niet duidelijk waarom er zo weinig verwijzingen zijn rondom huiselijk 
geweld. Deze ontwikkeling heeft onze aandacht en is onderwerp van gesprek met Veilig Thuis 
 
Toekomst OGGZ 
In 2018 is er gewerkt aan de ‘toekomst OGGZ’ met verschillende samenwerkingspartners. De 
aanmeldingen rondom na-detentie, huiselijk geweld en ontruimingen zullen voortaan niet meer bij 
de OGGZ maar bij de gemeente binnenkomen, via de WMO. Tijdens de bijeenkomsten om de route 

vorm te geven, is de samenwerking tussen de WMO en het maatschappelijk werk geïntensiveerd.  
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Centrum voor Jeugd en Gezin 
 

 

Deelname ikv Zorg Delfzijl 
Er is één jeugdmaatschappelijk werker actief binnen het CJG Delfzijl. Zij is inzetbaar voor het 
uitvoeren van licht enkelvoudige hulpvragen, advies geven, opvoedondersteuning en kortdurende 
hulpverleningsgesprekken (5 tot maximaal 8 keer). Het beoogd effect is dat de gezinnen die 
laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning nodig hebben, zonder indictie, direct kunnen 
worden geholpen. Dit kan door het geven van informatie en handvatten rondom de opvoeding (o.a. 
licht pedagogische hulpverlening) en ontwikkeling van een kind, gesprekken voeren met ouders en 

kinderen t.b.v. de relatie, signaleren van problemen en samen met ouders en kind kijken naar een 
oplossing en het meedenken in praktische zaken. Door op laagdrempelige manier met ouders en 
kinderen/jongeren in gesprek te gaan, is de ervaring dat zij zich vertrouwd voelen met de 
hulpverlener en direct aan de bel trekken zodra er iets speelt. De jeugdmaatschappelijk werker kan 
dan ook direct handelen en vaak is dit afdoende. 
 
De jeugdmaatschappelijk werker nam in 2018 wekelijks deel aan het teamoverleg, aan het MDO en 

de intervisiebijeenkomsten. Tijdens het teamoverleg heeft zij haar collega's geadviseerd te kijken 
naar voorliggende voorzieningen, zodat zwaardere hulp wellicht uit kon blijven. Daarnaast is zij ook 

vaak vraagbaak geweest voor de collega's vanwege haar kennis op gebied van voorliggende 
voorzieningen. In het team wordt besloten welke ondersteuning op zijn plaats is. Op deze manier is 
het vaak voorgekomen dat er is gekozen voor een training of kortdurende opvoedondersteuning, in 
plaats van geïndiceerde zorg. 

 
In 2018 is de werkwijze veranderd voor de jeugdmaatschappelijk werker. Wanneer een kortdurend 
traject niet afdoende is, kijkt de medewerker mee naar ondersteuning met eventueel een indicatie. 
In samenspraak met de gedragswetenschapper en/of praktijkbegeleider vanuit het CJG schaalt zij 
dan op naar een jeugdconsulent. De jeugdconsulent maakt een integrale vraaganalyse en een plan 
van aanpak en zal de zorg indiceren. Deze jeugdconsulent zal als het nodig is ook 
casemanagement uitvoeren, dit wordt niet gedaan vanuit de jeugdmaatschappelijk werker, zodat 

zij in het voorliggend veld ingezet kan blijven worden. Afhankelijk van de casus schatte de 
jeugdmaatschappelijk werker samen met de gedragswetenschapper in of zij wel of niet voldoende 
ondersteuning kon bieden voor het gezin en of zij ook het vervolgtraject ging inzetten. Monitoren 
hoorde ook bij haar functie. Indien er echt sprake was van onveiligheid dan werd er een 
jeugdconsulent ingeschakeld.  
 

Opvoedondersteuning 

Er zijn 31 gezinnen/jeugdigen geholpen in 2018.  
Samen met ouders en kinderen/jongeren wordt gekeken naar wat er speelt en waar de behoefte 
ligt voor verandering. Wanneer een kind/jongere wordt aangemeld, wordt altijd gekeken naar 
verschillende factoren. Gekeken wordt naar de beschermende factoren, risicofactoren en 
omgevingsfactoren. Dit doet de jeugdmaatschappelijk werker, omdat de verschillende factoren los 
van elkaar een verschillende invloed kunnen hebben en vervolgens in zijn totaliteit voor grote 

verandering kunnen zorgen. Wanneer een kind/jongere wordt aangemeld, wordt altijd de 
opvoedsituatie bekeken. Ouders leren (soms voor het eerst, soms nieuw) basisvaardigheden en 
worden in hun rol als ouder versterkt. Vaak heeft een ouder in een nieuwe ontwikkelingsfase van 
het kind weer nieuwe vragen. De ervaring is dat met één of twee (telefonische) gesprekken ouders 
weer verder kunnen. 
 
Hulpvragen rondom opvoedingsondersteuning in 2018 en ingezette hulp. 

-  Hoe kan ik omgaan met de gedragsproblemen van mijn kind (druk gedrag, clownesk gedrag, 
huilbuien, zelf pesten). Samen met ouder(s) het gedrag in kaart gebracht en gekeken naar 
mogelijke oorzaken en oplossingen die passen bij de opvoeding van ouders en bij de 

ontwikkeling van het kind. 
-  Hoe kan ik het beste omgaan met de driftbuien/woedeaanvallen van mijn kind? Emotieregulatie 

bij het kind en opvoedingsondersteuning ouders. 
-  Wat gaat er om in het hoofd van mijn kind? Gesprekken met het kind (en ouders) en 

terugkoppeling naar ouders, samen met het kind 
-  Hoe moet ik omgaan met de verschillende emoties van mijn kind? Gesprekken met ouder(s) 

over de ontwikkeling en omgaan met emoties. 
- Mijn kind is gameverslaafd, wat moet ik doen? Gesprekken met ouder(s) en ouders versterken. 

Leren om grenzen te stellen en te onderzoeken wat zij belangrijk vinden en welke risico's het 
vele gamen met zich meebrengt.  
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-  Mijn kind wordt gepest, wat moet ik hieraan doen? Gesprekken met kind/ouder(s) en school. 
Kind om leren gaan met pesten/weerbaarder worden en ouders opvoedingsondersteuning om 

kind hierin te begeleiden. 
-  Wij zijn gescheiden en mijn kind heeft daar last van, hoe kan ik dit beter maken? Gesprekken 

met kind en gescheiden ouders om te kijken waar behoefte aan is. Communicatie verbeteren, 

verhelderen en kind een mogelijkheid geven om KIES te volgen. 
-  Mijn dochter wil graag weer contact met haar vader, hoe kan ik dit het beste aanpakken? 

Gesprekken met kind en ouder(s) en gekeken naar de wensen en de beste (veiligste) aanpak. 
Huiselijk geweld 
-  Ruzie tussen ouders vanwege financiën en daardoor veel spanning in het gezin. Samen met 

ouders en iemand van bureau sociaal raadslieden een financieel plan gemaakt. Rust in het gezin 
is teruggekeerd. 

-  Ruzie tussen ouders naar aanleiding van een scheiding en het niet eens zijn over de levenswijze 
van de ander. Met ouders gesprekken gehad over de rouw, communicatie en gevolgen scheiding 
voor de kinderen. De kinderen hebben KIES gevolgd. 

 
Casemanagement en indiceren 
De jeugdmaatschappelijk werker heeft in sommige casussen ook de vervolghulpverlening ingezet. 

Dit vanuit de klantgerichtheid: één gezin, één regisseur, één aanpak. Ook heeft de MW-er een 

veiligheidsplan opgesteld met twee gezinnen (vanuit ondersteuning slachtoffer, protocol huiselijk 
geweld maatschappelijk werk). Zodra de vragen complexer werden, werd het opgeschaald naar 
een jeugdconsulent.  
 
Preventieve taken en Groepswerk   
De jeugdmaatschappelijk werker zit in het preventieteam dat één keer in de maand samenkomt 

om te bespreken welke activiteiten er lopen, welke signalen er zijn en waar behoefte aan is. De 
jeugdmaatschappelijk werker is een belangrijke verbinding tussen het CJG zorgteam en het 
voorliggende veld. In het CJG zorgteamoverleg koppelt de jeugdmaatschappelijk werker terug wat 
er vanuit het preventieteam gedaan wordt en haalt zij signalen actief op. Daarnaast probeert zij, 
bij het bespreken van nieuwe aanmeldingen, altijd te kijken naar opties in het voorliggend veld. In 
het afgelopen jaar heeft de jeugdmaatschappelijk werker gemerkt dat er steeds meer vertrouwen 
is in de mogelijkheden in het voorliggend veld en dat de beweging ook steeds verder naar voren 

is.   
  
Naast deelname aan het preventieteam, neemt de jeugdmaatschappelijk werker ook deel aan de 
signaleringsteams Appingedam en DAL. In dit signaleringsteam zijn meerdere disciplines 

betrokken, denk aan jongerenwerk, politie, adviseur openbare orde en veiligheid en 
beleidsadviseurs. Het doel van het overleg is om risicojongeren en signalen tijdig op te kunnen 

pakken. Omdat de jeugdmaatschappelijk werker veel bij de inwoners thuis komt, veel op scholen 
komt en bekend is in de regio, kan zij signalen brengen, maar pakt zij ook, in samenwerking met 
de anderen, de signalen op en zet zij acties uit, zoals bijvoorbeeld het afleggen van een huisbezoek 
of het leggen van telefonisch contact.   
  
In 2018 hebben twee verschillende groepen gedraaid, namelijk de sociale weerbaarheidstraining 
SOVA (van 8 jaar tot 12 jaar) en Kinderen In Echtscheiding Situaties (KIES).   

 

Voor de SOVA training hadden 34 kinderen zich opgegeven en allen hebben aan de training 
meegedaan. 

  

Gemeente Aantal kinderen  

Delfzijl  21  

Appingedam  9 

Loppersum  4 

 

Leeftijd Aantal kinderen  

8 t/m 9 jaar  8 

9 t/m 10 jaar  8 

10 t/m 12 jaar  18 

 

De jeugdmaatschappelijk werker is samen met de scholen en preventiefunctionaris in overleg om 
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te kijken hoe de aanmelding van de kinderen soepeler kan verlopen en heeft toegang tot het 
registratiesysteem van school, wanneer een kind wordt aangemeld. Daarnaast wordt gekeken hoe 

een samenwerking tussen school en het CJG tot stand kan komen, gezien de vele aantal 
aanmeldingen. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het samen geven van de trainingen of sociale 
weerbaarheid aanbieden in het curriculum.   

  
Voor de KIES training hadden zich 18 kinderen aangemeld. Het aantal kinderen dat daadwerkelijk 
heeft deelgenomen aan de training bedraagt 9, waarvan de leeftijd tussen 7 en 12 jaar ligt.   
 

Gemeente Aantal kinderen Mee gedaan 

Delfzijl 8 4 

Appingedam 6 2 

Loppersum 4 3 

 
Het aantal aanmeldingen voor KIES ligt hoger dan het aantal kinderen dat daadwerkelijk heeft 
meegedaan. Dit had verschillende oorzaken, o.a. geen toestemming van één van beide ouders, 
dag/tijdstip kwam niet uit, andere zorg waardoor KIES overbodig of teveel werd of geen behoefte 
meer.  

De jeugdmaatschappelijk werker heeft in 2018 twee individuele KIES trajecten opgepakt. Deze 

kinderen waren te jong om deel te nemen aan een groep.   
Naast dat KIES wordt geboden aan kinderen, is de jeugdmaatschappelijk werker samen met de 
andere KIES-coach en de preventiefunctionaris bezig met de doorontwikkeling van 
ondersteuning bij echtscheiding, om zo een breed pakket te kunnen aanbieden aan jonge ouders 
(voor het eerst ouder), ouders in het voorstadium van een echtscheiding en ouders in een 
(vecht)scheiding.   
  

Samenwerking CJG-SWD  
De jeugdmaatschappelijk werker maakt deel uit van het CJG team en is volledig geïntegreerd. Zij 
werkt voornamelijk op de Brede School en had zowel een werkplek bij het AMW als bij het CJG. Zij 
is laagdrempelig te benaderen voor alle collega's voor overleg en opties voor ondersteuning in het 
voorliggend veld. Hier wordt dan ook veel gebruik van gemaakt, zowel telefonisch als face to face. 
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Inwoners blijven langer zelfstandig wonen 
 

 
Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje 
Doelgroep 
De doelgroep van cliënten van Tafeltje Dekje bestaat uit mensen met een lichamelijke of 
geestelijke beperking, kwetsbare mensen. In 2018 maakten dagelijks 47 mensen gebruik van de 
maaltijdvoorziening in de gemeente Delfzijl. Deze mensen wonen in de plaats Delfzijl en de dorpen 

in de gemeente, met name de noordelijke dorpen. De maaltijden worden aangevraagd om diverse 
redenen, zoals:  
- ontslag ziekenhuis na operatie;  
- boodschappen doen bezwaarlijk; 
- vergeetachtigheid; 
- verwaarlozing; 
- ontlasten van mantelzorgers, familie, buren, etc. 

 
We zien dat 85% langdurig en langer dan 6 maanden aaneengesloten gebruik maakt van deze 
voorziening. Voor mantelzorgers die niet in de gemeente wonen is het een prettig idee dat er 
dagelijks een vrijwilliger bij hun familielid langs komt en er een maaltijd is verzorgd. 

 

 
 
Vrijwilligers 
Er zijn 20 vrijwilligers actief. Hun rol is o.a. het signaleren van problemen bij de ouderen en 

terugkoppelen naar de coördinator/ouderenadviseur. De coördinator speelt mede een rol in het 
verwijzen naar andere partners in de zorg en inzetten van ondersteuning; bijvoorbeeld de 
bezoekgroep ter voorkoming van eenzaamheid en ondersteuning mantelzorgers (respijtzorg). De 
vrijwilligers komen 4x per jaar bij elkaar voor onderling overleg, om elkaar te zien en te spreken 
en om problemen te bespreken. 
 

Voor de vrijwilligers, zij zijn veelal 70-plusser, is het een vorm van dagbesteding. Het project dient 
een wederkerig doel, meedoen en daarnaast het voorkomen dat je aan de zijlijn komt te staan. De 
coördinator verzorgt de intake en onderhoudt het contact met de maaltijdgebruikers, vrijwilligers 
en de maaltijdleverancier. Er zijn in 2018 27 huisbezoeken afgelegd. Het valt op dat er minder 
aanwas is van nieuwe vrijwilligers voor dit project. De vrijwilligers die nu actief zijn bezorgen veelal 

al langer dan 15 jaar en worden zelf ook ouder. Voor de toekomst is dit een punt van aandacht. 
 

Bezoekgroep ‘ouderen bezoeken ouderen’ 

In 2018 waren er 30 vrijwilligers actief. Zij bezochten met elkaar 37 ouderen. De activiteiten die 
zijn uitgevoerd variëren van een kopje koffie drinken, spelletjes doen, wandelen, boodschapjes 
doen en een praatje maken.  
Het doel van het project is zingeving, voorkoming van eenzaamheid en sociaal isolement. 
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Vrijwilligers en dementie 
In 2018 waren er 9 vrijwilligers actief bij dit project. Er zijn 6 ouderen bezocht. Het doel is 
respijtzorg aanbieden ter ondersteuning van mantelzorgers en voorkoming van isolement van 
mensen die dementerend zijn. Tevens bieden de vrijwilligers een luisterend oor aan de 
mantelzorgers.  
 

 

 
 

 
Mantelzorgondersteuning 
Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of 
ander familielid, vriend of buur. Deze zorg wordt meer dan 8 uur per week en langer dan 3 

maanden geboden. Het steunpunt voert wekelijks individuele gesprekken met ‘nieuwe’ 
mantelzorgers of mantelzorgers die deze steun af en toe extra nodig hebben. Na een eerste 
gesprek worden mantelzorgers zoveel mogelijk verwezen naar de ondersteuningsgroepen voor 
mantelzorgers in Delfzijl, zodat zij ook vooral elkaar kunnen ondersteunen.  

 
Er zijn meerdere groepen in Delfzijl: 
- Algemene ondersteuningsgroep 

- CVA Lotgenotengroep 
- Ms Partnergroep  
- Ex-mantelzorgers 
- Parkinson café DAL 
- Ontmoetingshuis DAL  
 

Op verzoek zijn er meer mogelijkheden voor het initiëren van nieuwe specialistische groepen.  
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Thema’s die in 2018 aan de orde zijn geweest bij de algemene ondersteuningsgroep waren: 

gezellige middag, mantelzorg en financiën, verhalen van vroeger, informatie over de 
mogelijkheden van de WMO en grenzen stellen.  
Tussen de mantelzorgers is er een goede verbinding ontstaan. Men adviseert en helpt elkaar waar 

nodig. Men geeft elkaar het gevoel er niet alleen voor te staan. Kernwoorden van deze groep zijn: 
 
Delen 
Verbinden 
Humor 
Relativeren 
Ondersteunen 

Gezelligheid 
Warmte 
 
Mantelzorgcompliment 
De jaarlijkse waardering voor mantelzorgers is verzonden op 10 november 2018, de Dag van de 
Mantelzorg. De mantelzorgers vanaf 24 jaar hebben een VVV kaart ontvangen en een cadeau kaart 

van Groenrijk. De jonge mantelzorgers hebben een VVV kaart ontvangen en twee bioscoopbonnen. 

Het steunpunt mantelzorg kiest voor deze werkwijze om iedereen te kunnen waarderen, ook als 
men niet van huis kan.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enkele uitspraken van mantelzorgers 
 

 
Wat ik fijn vind is dat de mensen steun en aandacht hebben voor elkaar, hier uit 
putten de meesten hun kracht. Ervaring en contacten onderling zijn heel 
waardevol. 

 

 

 

Ik vind het heerlijk om onder elkaar te zijn, alles mag niets moet. Er zijn leuke 
en interessante onderwerpen en het is altijd zeer gezellig, ik put er energie uit 
en ga altijd fluitend weer naar huis! 
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Ongeveer 3 jaar geleden kreeg mijn man de diagnose Alzheimer. Je leven staat 
daarna volledig op zijn kop. Onze huisarts maakte me attent op bijeenkomsten 
van het Alzheimer café. Mijn man wilde daar niets van weten. Maar voor mij als 
mantelzorger, want dat ben je dan ineens, moet je toch een weg vinden. 

 
Later kwam ik via via bij de SWD terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. Deze 
organiseert bijeenkomsten voor mantelzorgers en ook nog vlak bij waar wij 
wonen. Iedere bijeenkomst heeft een thema.  
 
Het gaat mij hier vooral om de contacten en de aandacht voor elkaar. Je krijgt 
daar ook de ruimte om je verhaal te vertellen en soms je verdriet te delen. Ik 

kom er graag en zie weer uit naar de volgende bijeenkomsten. 
Conclusie: leerzaam, gezellig en een steun in de rug. 

 
 

 

Seniorenvoorlichting 

 
Door de medewerker van SWD wordt het aanschrijven van senioren gecoördineerd. In 2018 zijn   
347 bewoners aangeschreven in verschillende rondes. 45% van de aangeschreven senioren nam 

deel aan seniorenvoorlichting (196 ouderen) en kreeg bezoek van een seniorenvoorlichter. In de 
noordelijke dorpen zijn er 35 inwoners bezocht, in de zuidelijke dorpen zijn er 37 inwoners 
bezocht. In de plaats Delfzijl zijn 124 inwoners bezocht.   
  
De 151 inwoners die aangaven geen bezoek te willen ontvangen, gaven aan dat ze voldoende op 
de hoogte waren en geen belangstelling hadden voor uitleg en informatie.   

  
Het laatste jaar is merkbaar dat ouderen door afnemende mobiliteit meer thuis zitten en 
aangeven het sociale contact te missen op het moment dat men dat even nodig heeft. Dit 
moet niet verward worden met eenzaamheid. Eenzaamheid, zo wordt aangegeven, is het 
onvermogen om sociale contacten te leggen, hetzij door fysieke of mentale omstandigheden. Ook 
is er zorg voor de dementerende ouderen en hun partners, die vaak ook al op leeftijd zijn en 
aangeven het moeilijk te hebben. Ontspoorde zorg is een gevaar in deze omstandigheden.  

  
Een aantal senioren zijn doorverwezen naar de collega sociaal werker die coördinator is van de 
vrijwilligersgroep ‘Ouderen bezoeken ouderen’. Het gemis aan sociale contacten kan (soms 
gedeeltelijk) worden voorkomen door de vrijwilligers van deze bezoekgroep. Soms zijn er ouderen 
die vrijwilliger willen worden bij Ouderen bezoeken ouderen, een mooie win win situatie. Ook zijn 
er senioren doorverwezen bij vragen over de klussendienst, Tafeltje dekje en Dagopvang ouderen. 
  

Met de vrijwilligers van de Seniorenvoorlichting is een aantal keren een ervaringsbijeenkomst 
gehouden waarin een element van deskundigheidsbevordering aan de orde kwam. Er is voorlichting 
gegeven door een medewerker van de afdeling WMO van de gemeente, de OV-ambassadeur heeft 
voorlichting gegeven, de buurtzorg heeft de vrijwilligers geïnformeerd over de mogelijkheden van 
Buurtzorg en de vrijwilligers zijn naar Winschoten geweest waar men het zorghuis van de toekomst 
heeft bekeken.  
Tijdens de ervaringsbijeenkomsten werden ook de bezochte adressen besproken en werden de 

nieuwe adressen uitgedeeld. De medewerker is ook tussentijds beschikbaar voor de vrijwilligers 
voor vragen en toelichtingen.  
  

 
Project Dement talent  
  

Een dementie vriendelijke samenleving; mensen met dementie blijven actief in de samenleving, is 
de intentie van dit project. Steeds meer mensen zonder dementie krijgen ‘gewoon’ te maken met 
dementie. Dement talent is bedoeld voor vitale mensen met dementie. Bij Dement talent zijn de 
talenten, ervaringen en interesse het uitgangspunt om vrijwilligerswerk te vinden, zodat men een 
zinvolle dagbesteding heeft.  
Om meer bekendheid aan Dement talent te geven is hierover aandacht geschonken door middel 
van netwerkbijeenkomsten dementie, voorlichting bij een thuiszorgorganisatie, bij POH-ers, bij het 
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Alzheimercafé, in verzorgingshuizen, bij Steunstees en in bibliotheken. Ook is er een interview 
geplaatst in de krant. Daarnaast zijn bedrijven en organisaties benaderd met de vraag of ze bereid 

zijn om mensen met dementie vrijwilligerswerk bij hen te laten doen.  
 
Tot dusver heeft één persoon zichzelf aangemeld. Hij wilde graag koken en dit is inmiddels 

gerealiseerd. Er is een passende match tot stand gekomen. In het komende jaar zal Dement Talent 
nogmaals onder de aandacht worden gebracht van de casemanager dementie en bij 
praktijkondersteuners van de huisartsen zodat er meer bemiddelingen plaats kunnen vinden.  
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Bureau Sociaal Raadslieden 
 
 
Hulpverlening 

In 2018 hebben 137 cliënten hulp ontvangen van het Sociaal Raadsliedenwerk. Inwoners van de 
gemeente Delfzijl konden terecht met sociaal juridische en financiële vragen. Het Sociaal 
Raadsliedenwerk heeft mensen van alle leeftijden ondersteund met onafhankelijk, gratis (juridisch) 
advies, bemiddeling, bezwaarschriften, het invullen van formulieren en eventueel doorverwijzingen 
naar gespecialiseerde hulpverlening (VKB, Lentis, advocatuur, etc.).  
 
In de meeste gevallen was er sprake van financiële problematiek. Inwoners konden niet 

rondkomen omdat het inkomen niet afdoende was, bijvoorbeeld door (loon)beslagen of  
terugvorderingen. Daarnaast werd er ook niet altijd gebruik gemaakt van alle (gemeentelijke) 
voorzieningen. In de praktijk zag je vaak dat mensen te laat om hulp vroegen en dan waren er al 
schulden ontstaan. Cliënten kwamen vrijwel altijd met meerdere hulpvragen tegelijk. De  
belangrijkste onderwerpen waren: 
- Schulden (problematisch en niet problematisch) 
- Belastingdienst (Toeslagen / Inkomstenbelasting) 

- Uitkeringen (PW/WIA/Wajong/WW/ANW, etc.) 

- Beslagvrije voet 
- Bezwaarschriften 
- Echtscheidingsproblematiek 
- Erfrecht 
 

Verwijzingen 
Het Algemeen Maatschappelijk Werk verwees de meeste cliënten naar het Sociaal 
Raadsliedenwerk, maar ook kwamen er veel verwijzingen van professionals uit het netwerk zoals 
vanuit de VKB, het WMO en Lentis. Daarnaast is er een deel doorverwezen door vrijwilligers van 
het Steunpunt Administratie en vanuit de Budgetmaatjes. Men kan hieruit concluderen dat het 
Bureau Sociaal Raadslieden laagdrempelig en toegankelijk is.  
 

Bijzonderheden 
- Naast de eigen werkzaamheden coördineert het Sociaal Raadsliedenwerk het Steunpunt 

Administratie. 
- Ongeveer de helft van alle cliënten ontving een uitkering in het kader van de Participatiewet. 
- Opvallend is het relatief grote aantal alleenstaanden wat een beroep heeft gedaan op het 

Sociaal Raadsliedenwerk. 
- Bij meer dan de helft van alle aanmeldingen was er sprake van financiële problematiek.  

- Vaak werd de beslagvrije voet niet goed toegepast door deurwaarders. 
- Een groot deel van de hulpvragen had te maken met terugvorderingen van de Belastingdienst.  
- Opvallend is dat cliënten veel fouten maken met het aanvragen en/of wijzigen van toeslagen. 

Daarnaast werd ook duidelijk dat het vaak mis ging met voorlopige aanslagen, 
loonheffingskortingen en belasting over ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’. 
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Steunpunten Administratie 
 

  

In 2018 heeft het Steunpunt Administratie cliënten geholpen met allerlei vragen rondom financiën 
en administratie. Het Steunpunt bestaat uit 14 enthousiaste vrijwilligers die spreekuren houden in 
Delfzijl en Appingedam. Daarnaast gaan zij op huisbezoek bij cliënten die niet in staat zijn om op 
een spreekuur te komen, of omdat het praktisch gezien handiger is om bij mensen thuis af te 
spreken.   
  
Cliënten konden met zeer diverse vragen bij het Steunpunt Administratie terecht. De belangrijkste 

onderwerpen waren: ordenen van administratie, minimaregelingen aanvragen, ondersteuning bij 
het aanvragen of wijzigen van toeslagen, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en 
waterschapslasten, het aanvragen van uitkeringen en vragen van statushouders. Vast onderdeel 
van de hulpverlening is het uitvoeren van een voorzieningencheck waarmee snel een helder 
overzicht ontstaat van de financiële situatie. In veel gevallen bleken er toch complexere 
vraagstukken te liggen. In die gevallen werd er doorverwezen naar het Sociaal Raadsliedenwerk.  
  

In de gemeente Delfzijl werden in de eerste drie kwartalen elke week twee spreekuren gehouden. 
Op de dinsdagochtend bij Werkplein Fivelingo en op de woensdagochtend in de Brede School. Deze 

spreekuren werden bezocht door ongeveer 72 cliënten en er zijn daarnaast ongeveer 50 
huisbezoeken afgelegd.   
  
We zagen dat er relatief weinig gebruik gemaakt werd van het spreekuur in de Brede School en 

daarom hebben wij dit spreekuur verplaatst naar De Kajuit. Deze laagdrempelige algemene 
voorziening heeft ervoor gezorgd dat er meer cliënten op het spreekuur kwamen. Daarnaast is het 
Steunpunt Administratie intensiever gaan samenwerken met Inburgering en Integratie. 
Statushouders die al langer in Nederland verblijven, maar niet meer in de intensieve begeleiding 
zitten, kunnen een beroep doen op reguliere hulpverlening en zij doen nu veel vaker een beroep op 
het Steunpunt Administratie.   
  

In het laatste kwartaal zagen we een enorme groei. Ongeveer 195 cliënten hebben de spreekuren 
bezocht.   
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Ondersteuning bij bewonersinitiatieven  
 

 
Gebied Delfzijl Noord 
Bornholm/Zandplatenbuurt/Landenbuurt/Kwelderland/Vestingbuurt/Polarisbuurt 
 
Ondersteuning bewonersinitiatieven 

Naast het bijwonen van bijeenkomsten en contacten met de initiatiefnemers bestaat de 
ondersteuning veelal uit het geven van informatie, advies en in contact brengen met andere 
partijen. Uitgangspunt is dat bewoners zoveel mogelijk zelf doen en als het echt niet lukt, kan er 
hulp geboden worden, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidie of vergunningen. 
 
Bewonersinitiatieven Delfzijl Noord 

In 2018 zijn er 9 bewonersinitiatieven verder ontwikkeld, uitgevoerd of zijn nog gaande. Bij alle 
initiatieven hieronder een korte samenvatting over succesverhalen, tegenspoed, verrassende 
ontwikkelingen, kortom geen enkel initiatief valt te kopiëren naar een ander initiatief en vraagt om 
maatwerk. 
 

Speelplek Zandplatenbuurt (omgeving Koperzand/Juisterrif) 
Stichting ‘De Doorgang’ heeft na een succesvolle metamorfose van de oude speelplek het initiatief 

genomen om de speelplek uit te breiden. Dit betekent dat het aantal m2 ongeveer verdubbeld is en 
het hekwerk is inmiddels gerealiseerd. Medio 2019 hoopt men de nieuwe toestellen te kunnen 
plaatsen. De buurt is nog steeds betrokken en enthousiast.    
 
De volgende 3 bewonersinitiatieven zijn alle drie heel snel tot stand gekomen dankzij de inzet van 
de bewoners en mede dankzij een bijdrage uit het budget bewonersinitiatieven gemeente Delfzijl  
 

Speelplek Skagerak        Speelplek Oslofjord 
 

 
 

   Speelplek Sont 
 

            
 
Op zich zijn het geen baanbrekende initiatieven maar ze dragen er wel aan bij dat inactieve 
bewoners actief zijn geworden en daarnaast is er sprake van meer sociale samenhang tussen de 

bewoners in de hofjes.  
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Speelplek Kwelderland 
Het betreft hier een soortgelijk traject als alle andere initiatieven ten behoeve van een speelplek in 

de buurt. Er doet zich echter een groot probleem voor, er is geen geschikte plek ondanks het feit 
dat er veel ruimte is. Door de versterkingsopgave zijn alle beschikbare stukken grond nu 
vooralsnog met het predicaat woonbestemming gebrandmerkt. Bewoners gaan hierover in gesprek 

met de wethouder en in 2019 wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn.     
 
Kleine Belt 
Een bijzondere situatie met bijzondere bewoners, omzetten in een vorm van zelfbeheer en 
contacten onderhouden vanuit een positieve houding. Uitgangspunt is dat bewoners zelf het beheer 
overnemen van het groen, net als het realiseren en beheren van een schelpenpad. Daarnaast 
zouden er afspraken gemaakt worden over hoe verder om te gaan met de openbare ruimte en hoe 

bewoners met elkaar om gaan. Helaas is dit geen realiteit geworden omdat de tijd nog niet rijp is 
voor dergelijke initiatieven. Uiteindelijk resultaat is dat het schelpenpad er gaat komen en er blijft 
contact tussen bewoners en opbouwwerk. 
 
Beweegtuin Zandplatenbuurt 
Er ligt een plan op de plank om een ‘beweegtuin’ te realiseren in de Zandplatenbuurt. Er zijn in 

2018 subsidies aangevraagd en de aanvraag uit het budget bewonersinitiatieven van de gemeente 

is gehonoreerd. De initiatiefnemers zijn in afwachting van een antwoord op een andere 
subsidieaanvraag bij de NAM. 
 
Speelplek Grote Belt 
Dit bewonersinitiatief is na een voortvarende start een moeizaam proces geworden in de loop van 
het jaar. In de loop van het proces zijn de tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders 

toegenomen. Deze verschillen waren op een normale wijze via gesprekken en aanpassing van het 
plan niet te overbruggen. De gemeente heeft vervolgens een mediator ingezet om op deze wijze te 
proberen de verschillende standpunten dichter bij elkaar te brengen. Op basis van de uitkomsten 
van dit traject wordt er een beslissing genomen door de gemeente.  
Dit voorbeeld is aanleiding voor het opbouwwerk om nauwgezet de verschillende stadia in het 
proces te volgen in de toekomst, met name op het gebied van draagvlak voor een 
bewonersinitiatief.    

  
Hondenspeelplek Noord 
Hier gaat het om initiatiefnemers die een werkgroep hebben gevormd met een duidelijke visie en 
een uitgewerkt plan. Discussie is ontstaan over de plek waar een hondenspeelplek zou kunnen 

worden gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat het proces vertraging heeft opgelopen en dat er in 
2019 duidelijkheid komt over de uiteindelijke haalbaarheid.    

 
Wijkteam Delfzijl Noord 
Aantal bijeenkomsten: 8 
De deelnemers aan het wijkteam: 
- Wijkagenten  
- Gebiedsregisseur gemeente Delfzijl 
- Wijkconsulent Acantus 

- Opbouwwerker SWD 
Soms schuift de ambtenaar veiligheid en medewerker WMO van de gemeente aan bij het overleg.  
 
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest in het wijkteam; 
- Overlast jeugd o.a. Borkumerrifgroep > met name informatie-uitwisseling 
- Dealen vanuit woningen   
- Onderhoud voor- en achtertuinen  

- Groepen met overlast gevend gedrag door verslavingsproblematiek  
- Oud en nieuw 

- Versterkingsopgave Zandplatenbuurt 
- Toewijzingsbeleid Acantus 
- Situatie Sont en vervolgactiviteiten  
 

Acties 
- Bewonersbijeenkomsten Kattegat – Sont 
- Koffiekar 8x verspreid over geheel Delfzijl Noord  
- Beheergroep De Wending (3x) 
- Huisbezoeken en contacten o.a. met bijzondere bewoners in bijzondere situaties. 
- Contacten met groep alcoholisten  
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Resultaten 

- Aanpak Verlichting en straatwerk op 2 plekken in Bornholm (realisatie begin 2019).  
- In beeld brengen achtertuinen (inventarisatie rommelerven) en bewoners aanspreken op de 

situatie (veelal in samenwerking met de buurtconciërge van Acantus) en afspraken maken 

over de aanpak. 
- Vervolgafspraken met de bewoners van het Sont over de te volgen route van 

bewonersparticipatie met als doel te komen tot een plan van aanpak. 
- Huisbezoeken en afspraken maken met de bewoners die voor overlast zorgen (o.a. Kattegat). 
- Buurtpreventie (WhatApp groep) nieuwe groep Juisterif/Koperzand.   
 
Andere activiteiten  

Versterkingsopgave Delfzijl Noord 
Er zijn een aantal bijeenkomsten bijgewoond met de belangengroep versterking Zandplatenbuurt. 
Deze belangengroep bestaat uit huurders (Acantus) en woningeigenaren in de Zandplatenbuurt 
Noord en Zuid. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de bewoners geïnformeerd over de stand van 
zaken en hebben de bewoners zaken aangegeven die zij graag gehonoreerd zien. Het gaat o.a. om 
een eigen Informatie/ontmoetingspunt in de buurt waar ze kunnen vergaderen, informatie kunnen 

geven aan de buurtbewoners en kleinschalige activiteiten kunnen houden. Daarnaast willen ze 

ondersteuning hebben o.a. van het opbouwwerk maar ook op het gebied van wonen. Vanuit de 
groep zullen kleine werkgroepen aan de slag gaan met het sociaal statuut en een 
participatieconvenant waarin de rol en positie van de bewoners is vastgelegd.  
 
Aandachtspunt 
De kans is aanwezig dat er veel aandacht (terecht gezien het komende versterkingsproces) gaat 

naar de Zandplatenbuurt en dat de overige buurten in Delfzijl Noord minder aandacht gaan krijgen. 
Dit zou onwenselijk zijn en de bewoners zou enorm tekort worden gedaan.      
 
 
Tuikwerd 
In 2018 heeft het opbouwwerk ingezet op de leefbaarheid en ondersteuning van 
bewonersinitiatieven. Het ondersteunen van de bewonerscommissie en het ondersteunen van 

inwoners van Tuikwerd zijn de corebusiness geweest van het opbouwwerk. Als extra kwam in 2018 
ook de vraag binnen om het project ‘Zoete Inval’ uit te voeren.  
 
Zo heeft het opbouwwerk in 2018 een belangrijke rol gehad in de samenwerking tussen de 

bewonerscommissie en de wijkvereniging. Samen met de gebiedsregie zijn de 
voorwaarden gecreëerd om dit proces te laten slagen. Waar begin 2018 beide organisaties 

niet samenwerkten, is eind 2018 een gezamenlijke presentatie geweest waarin beide partijen de 
wijk hebben uitgenodigd om met elkaar de wijk te verbeteren. Hier werden ideeën gepresenteerd 
en konden bewoners zich aanmelden bij de voorgestelde ideeën of eigen ideeën opperen. Tijdens 
deze (geslaagde) bijeenkomst waren ruim 40 inwoners aanwezig en meer dan 10 professionals 
(gemeente, Acantus, opbouwwerk, politie, e.d.).   
  
In 2018 is er door het wijkteam (gemeente, politie, Acantus en opbouwwerk) geconstateerd dat 

het op wijkniveau relatief rustig is. Wel komt het signaal vanuit het maatschappelijk werk dat het 
aantal individuele vragen gelijk blijft. Het opbouwwerk merkt op dat er wel veel vragen aangaande 
leefbaarheid zijn, maar dat deze opgehaald moeten worden. Dit werd des te meer duidelijk toen 
het project ‘Zoete Inval’ uitgevoerd werd. Vanuit de ruim 50 huisbezoeken kwamen diverse 
(hulp)vragen binnen. Veelal praktisch van aard, maar ook een aantal over de leefbaarheid 
(parkeerbeleid, groenvoorziening, wegennetwerk, speelvoorziening, e.d.). Deze vragen kwamen 
binnen bij het opbouwwerk en deze maakt de afweging om zelf te beantwoorden of om de bewoner 

door te verwijzen naar de bij de vraag passende organisatie en de persoon die ze daarvoor moeten 
hebben.   

 
 
Dorpen Delfzijl  
Naast het bijwonen van bijeenkomsten en contacten met de direct betrokken bewoners van de 

diverse projecten heeft de opbouwwerker ondersteuning geboden door het geven van informatie en 
advies. Bij de volgende projecten is de medewerker van SWD betrokken geweest of is deze nog 
betrokken:  
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Spijk  
In Spijk heb je ‘Spieksters veur elkoar’, een zorgvoorziening voor en door de bewoners van Spijk. 

Langzamerhand weet men deze voorziening steeds beter te vinden, met name voor hulp bij 
computer problemen en vervoer. Met regelmaat worden er stukjes op Spijk.net gezet om nog 
betere bekendheid onder de bevolking te krijgen.  

Over het MFC Spijk zijn regelmatig bijeenkomsten geweest om inwoners mee te nemen bij de 
ontwikkeling, de nieuw- of verbouw. Tevens is met de omwonenden van het multifunctioneel 
centrum om de tafel gezeten om de overlast te bespreken zodat deze tot een minimum beperkt 
kon worden. Een enthousiaste groep inwoners van Spijk wil een beweegtuin. De uitwerking hiervan 
gaat medio 2019 van start.  
  
Bierum 

In Bierum is Noaberschap (zorgvoorziening) en de zorgtelefoon actief, hier zijn vele vrijwilligers bij 
betrokken en inwoners weten de weg goed te vinden naar de zorgtelefoon.  
Er is hier een bijeenkomst georganiseerd voor een buurt, met als thema ‘hoe om te gaan met 
elkaar’.  
  
Holwierde  

In Holwierde wilde men graag meer parkeerruimte en een ontmoetingsplek bij de Schelp. Hier is 

vol op ingezet en dit alles krijgt in 2019 een vervolg.  
  
Krewerd 
In Krewerd is de werkgroep verkeer volop in actie. Inmiddels zijn ’de punaises‘ op de weg 
gerealiseerd. Verder zijn er in Krewerd de volgende werkgroepen actief: het Haventje, het 
energiecollectief Krewerd en Experiment Krewerd waarbij het gaat om huizen die verstevigd 

worden vanwege de aardbevingen. De bewoners nemen bij deze ingrijpende operatie het heft in 
eigen handen, geholpen door architecten.  

 

Wagenborgen 

In Wagenborgen is het vrijwilligersnetwerk Wagenborgen actief. Er is regelmatig contact geweest 
met de dorpsondersteuner voor uitwisseling van gegevens en waar nodig om elkaar te helpen en te 
versterken.  
  
Woldendorp 

Samen met een inwoner van Woldendorp is gekeken welke talenten bewoners uit één straat 
konden delen en om bewustwording te creëren wat je voor een ander kunt betekenen. Helaas is dit 

door privé omstandigheden gestopt maar dit wordt weer opgepakt door de Steunstee.  
De opbouwwerker heeft deel genomen aan de klankbordgroep van Woldendorp en was 
o.a. betrokken bij de plannen voor het slopen van de kerk om eventueel een plein hiervoor terug te 
krijgen.  
  

Termunten 
In Termunten is het opbouwwerk betrokken geweest bij de digitale stamtafel. Deze moet worden 
ingezet bij vragen om zorg te leveren, bij hulpvragen, om hulp te bieden en om berichten te 
plaatsen. De hoop is dat in 2019 de digitale stamtafel operationeel is.  
Over het dorpshuis in Termunten wordt mee nagedacht. Dit alles is nog in de ontwikkel fase.  
  
Verder is door de opbouwerker ondersteuning geboden aan de Steunstees in Spijk en 

Woldendorp en het inloopcafé in Godlinze.  
  
De Steunstee Spijk heeft de volgende activiteiten georganiseerd:   
- koffieochtend  
- soos  

- samen eten  

- themamiddagen  
- jaarlijks uitstapje  
- nieuw 2018 crea avond  
  
Het inloopcafé in Godlinze heeft de volgende activiteiten georganiseerd:   
- koffieochtend  
- jeu de boule  

- samen eten  
- themamiddagen  
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- jaarlijks uitstapje  
- uitleenboeken  

  
De Steunstee in Woldendorp is actief geweest met:  
- koffieochtend  

- creaochtend  
- samen eten  
- boekspot  
- jaarlijks uitstapje  
  
De Keuvelstee in Termunten organiseerde:   
- koffieochtend  

- creamiddag  
- samen eten  
- boek erin boek eruit  
  
In Bierum werd voor 55+ de volgende activiteiten georganiseerd:   

- 2x per maand een ontmoeting/activiteit  

- samen eten  

- nieuw 2018 een uitstapje  
  

   

Eropaf  
Tijdens de werkmethode ‘Eropaf’ kwamen er 35 ondersteuningsvragen. Deze hadden betrekking op 
financiën, zorg, overlast, mantelzorgondersteuning, WMO, veiligheid, dagbesteding en 
de  woningbouwvereniging.  De mensen zijn doorverwezen naar thuiszorgorganisatie, 
maatschappelijk werk, WMO, het VrijwilligersSteunpunt, het Steunpunt Administratie, de huisarts, 
de politie, woningcorporatie Marenland, de bezoekgroep Ouderen bezoeken ouderen, Spieksters 

veur elkoar, Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen en VNN.  
 
Eén keer in de zes weken is er overleg met de gebiedsregisseurs.  
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VrijwilligersSteunpunt 
 
 
Bij het VrijwilligersSteunpunt zijn meer dan 125 vrijwilligers bekend (DAL breed). In 2018 hebben  
er zich 75 vrijwilligers aangemeld. Dit kan via de website van het VrijwilligersSteunpunt, 
telefonisch of via inloop vanuit organisaties zoals het maatschappelijk werk. Al deze aanmeldingen 
zijn bemiddeld. In 60 situaties betrof het inwoners uit de gemeente Delfzijl. 
 
Het VrijwilligersSteunpunt maakt gebruik van de (provinciale) website 

www.vrijwilligersgroningen.nl. Voor de gemeenten Delfzijl en Appingedam wordt de site 
bijgehouden voor het steunpunt. Doordat er langere tijd ziekte was in 2018, ontstond er een 
achterstand in het bijhouden van alle gegevens op deze website. Eind 2018 is een start gemaakt 
met het wegwerken van deze achterstand. 
 
Consulentgesprekken 
Ongeveer 30 organisaties vroegen advies op het gebied van vrijwillige inzet. Variërend van 

verzekeringen voor vrijwilligers, werven van vrijwilligers, scholing voor vrijwilligers maar ook op 
het gebied van begeleiden en afscheid nemen van vrijwilligers. Hierbij kwamen er 12 nieuwe 
organisaties in beeld. Het Vrijwilligers Steunpunt geeft daarnaast ook regelmatig advies aan 

organisaties en denkt actief mee over bepaalde thema’s. In totaal zijn er 164 organisaties bekend, 
waarvan 78 uit Delfzijl.  
 

Taalhuis 
Het Taalhuis is een toegankelijke plaats voor iedereen die hulp nodig heeft bij basisvaardigheden 
op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Het Taalhuis is een 
samenwerkingsverband tussen verschillende partners, waarvan het VrijwilligersSteunpunt één van 
de partners is. 
 
Samen meer laaggeletterden bereiken 

Door bundeling van krachten is het mogelijk meer laaggeletterden te bereiken. Bovendien zorgt 
deze samenwerking ervoor dat de aanpak van laaggeletterdheid breed wordt gedragen en wordt 
ingebed in de lokale structuur. Er is een gevarieerd aanbod dat goed aansluit bij de verschillende 
taalhulpvragen van cursisten. Er zijn meer dan 24 vrijwilligers die de cursisten ondersteunen. Deze 
vrijwilligers worden begeleid door een coördinator vanuit het Noorderpoort college. Het 
VrijwilligersSteunpunt heeft bijgedragen aan de werving van vrijwilligers voor het Taalhuis. 
Kernpartners zijn: Humanitas, Biblionet, Noorderpoort College, DAL gemeenten en Stichting Lezen 

& Schrijven. 
 
Motieven vrijwilligers 
Bij de inzet als vrijwilliger spelen uiteenlopende motieven een rol, zoals de wens om te helpen, zich 
nuttig voelen, plichtsbesef, persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden leren, carrièremotieven, 
vrijetijdsbesteding en het opdoen van sociale contacten. Bij het plaatsen van vrijwilligers wordt 

altijd gekeken naar de wensen en talenten van de (potentiele) vrijwilliger. Dit is leidend bij het 
zoeken naar een goede vrijwilligersplek. 
 
Tijdsbesteding 
Er is sterke variatie in de tijd die in vrijwilligerswerk wordt gestopt. Gemiddeld besteden 
vrijwilligers 4 uur per week aan vrijwilligerswerk. 
 

Profiel vrijwilligers  
Van de ingeschreven vrijwilligers is een klein deel HBO/WO opgeleid en een overgrote deel valt 
tussen de 45 en 70 jaar. Hoger opgeleiden kiezen meer een administratieve functie, activiteiten 
organiseren en begeleiden. Lager opgeleiden kiezen daarentegen meer voor klussen. Tijdelijke 

vrijwilligers in de leeftijd van 20 – 45 jaar zijn vaak werkzoekenden en zetten zich in een korte 
periode meer uren in als vrijwilliger (max. 20 uur per week).   
 

We proberen zo veel mogelijk vrijwilligers in de eigen regio te plaatsen. Tevens proberen wij vanuit 
het steunpunt de vrijwilligers met een achtergrond eerst zoveel mogelijk bij een reguliere 
organisatie te plaatsen. Mocht (eventueel na proefperiode) blijken dat de kandidaat nog niet 
geschikt is, dan wordt deze doorverwezen naar de Inzet.  
2018 was net als in 2017 een jaar waarin we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
stap verder hebben geholpen door hen te begeleiden naar het doen van vrijwilligerswerk. Het was 

ook een jaar waarin we een aantal expats hebben geholpen aan een vrijwilligersplek. Ook 

http://www.vrijwilligersgroningen.nl/


 -22-  

Jaarverslag 2018 SWD  gemeente Delfzijl 

statushouders kwamen steeds vaker langs om via vrijwilligerswerk de taal en de stad te leren 
kennen. 

In 2019 zullen we de samenwerking met Werkplein Fivelingo verder uitbouwen voor zowel 
statushouders (in het kader van PIP) als ook voor mensen met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt. Ook bij de WMO zullen de mogelijkheden bij het VrijwilligersSteunpunt nader onder 

de aandacht worden gebracht. Deze contacten worden opgepakt vanuit het project Passend 
vrijwilligerswerk. 
 
Ontwikkelingen 2019 
Nu het VrijwilligersSteunpunt weer volop bemenst is, is een start gemaakt met de verdere 
doorontwikkeling van het steunpunt. In 2019 staan de volgende stappen op stapel: 
1 Vormen van een groep vrijwilligers die de frontoffice van het steunpunt gaan vormen; 

2 Creëren van een fysiek steunpunt in de Kajuit. Op (minimaal) twee dagdelen per week kunnen 
mensen en organisaties daar informatie krijgen over vrijwilligerswerk. Men kan zich inschrijven, 
vacatures bekijken, etc. 

3 Verdere uitbouw van het steunpunt: 
- inzet van het gespreksinstrument Positieve gezondheid bij alle intakes 
- samenwerking met Werkplein Fivelingo 

- samenwerking met COA 

- contacten met de omliggende dorpen over vrijwilligerswerk en noaberschap 
 
Trends/ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk  
Pilot project link050/kans050 
In 2018 zijn een aantal bijeenkomsten geweest met Link 050, Aswa en SWD om te kijken naar een 
opzet van Link Noord/Oost. In 2019 zal dit verder concreet worden uitgewerkt. 

 
AVG voor vrijwilligers en organisaties 
In het najaar is de voorbereiding gedaan voor een informatie avond over de AVG voor vrijwilligers 
en organisaties. Om praktische redenen heeft de avond pas in januari 2019 plaatsgevonden. 
 
Project Passend Vrijwilligerswerk 
Doordat het soms lastig was om extra begeleiding te bieden aan zorg gerelateerde vragen is in het 

najaar gekeken naar een goede opzet van een nieuw project: Passend Vrijwilligerswerk. 
Uitgangspunten hierbij zijn de talenten, interesses en de (on)mogelijkheden van de vrijwilliger. 
Soms hebben mensen meer begeleiding nodig om passend vrijwilligerswerk te vinden. De 
gemeente Delfzijl heeft SWD gevraagd een aanbod te ontwikkelen in het kader van bevorderen van 

de participatie, de uitgestelde zorgvraag en het afschalen van duurdere vormen van begeleiding en 
zorg. In 2019 is een start gemaakt met het daadwerkelijk begeleiden van mensen naar Passend 

Vrijwilligerswerk. Het gaat hierbij om Statushouders en mensen met een grote(re) afstand tot 
betaald werk.  
 
Verder neemt de medewerker vanuit het Steunpunt zitting in o.a.: 
- werkgroep Taalhuis, 4x deelgenomen 
- kerngroep Taalhuis, 4x deelgenomen 
- provinciaal steunpunten overleg, 2x deelgenomen 

- het VrijwilligersSteunpunt draag bij aan werving van vrijwilligers. Het steunpunt heeft 4 
vrijwilligers bemiddeld. 

 
Bij het VrijwilligersSteunpunt zijn 2 vrijwilligers actief voor het onderhouden van het systeem en 
als taal vrijwilliger. In het voorjaar van 2019 zal de groep verder worden uitgebreid. 
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Jongerenwerk 
 

 

Ontmoeting en recreatie  
Het jongerenwerk is zeer nauw betrokken bij ontmoetingsplekken voor jongeren. Dit zijn zowel 
georganiseerde plekken (Sport Ontmoeting Plek, sportveld(en) en natuurlijk het jongerencentrum 
Delfzijl). Op deze plekken heeft het jongerenwerk (intensief) contact met de doelgroep. Het 
belangrijke effect van ontmoeten is het vergroten van de sociale vaardigheden en het (h)erkennen 
van sociale verbanden/netwerken. Door elkaar te ontmoeten worden de jongeren gestimuleerd om 
‘iets’ te gaan doen. Dit wordt in het jongerencentrum zeer zichtbaar. Jongeren doen (sportieve) 

activiteiten met elkaar en organiseren deze zelf. Het meest simplistische hiervan is dat jongeren 
zelf een activiteit kiezen en dit uitvoeren met elkaar. Een uitbreiding kan zijn dat zij zelf iets 
organiseren voor hun peergroep.   
  
Voorbeeld: 
Een groepje jongeren komt al geruime tijd in het jongerencentrum. Ze zijn erg op elkaar gericht en 
hebben in de eerste periode niet veel contact met andere jongeren. Na een korte periode vraagt 

één van de jongeren of ze mogen schaken met elkaar (ze zagen schaakborden staan). In de dagen 
erna schaakt de groep onderling. Na ruim een week vraagt een andere jongere (niet behorende tot 

de groep) of ze het hem ook willen leren. De jongeren leren elkaar hoe te schaken. Al gauw daarna 
wordt er een mini-schaaktoernooi georganiseerd door de jongeren zelf.   
   
Signaleren en doorverwijzen  

Het jongerenwerk heeft een grote signalerende functie, zowel voor individuele signalen alsmede bij 
trends. Individuele signalen worden doorverwezen naar het lokale veld (jeugdmaatschappelijk 
werk, CJG, huisarts, VNN, etc.). In 2018 zijn ruim 20 jongeren doorverwezen naar dergelijke 
(keten)partners. De doorverwijzing gebeurt op verschillende manieren. Zo proberen we op een zo 
warme en duurzame wijze door te verwijzen (door mee te gaan naar een 1ste en eventueel een 
2e gesprek), maar kan er ook voor worden gekozen om aan te sturen om een afspraak te maken 
met bijvoorbeeld de huisarts. In alle gevallen zorgt het jongerenwerk voor opvolging. Het proces 

wordt met de jongere besproken (indien gewenst) en het jongerenwerk staat open voor een ‘rol’ in 
de hulpverlening.   
  
Voorbeeld: 
Er wordt opgemerkt dat een jongen ander gedrag vertoont dan voorheen (signaal). De jongen 
wordt apart genomen en het verschil in gedrag wordt benoemd. De jongen geeft aan dat hij het 

overzicht van alles kwijt is en dat hij momenteel zeer slecht in zijn vel zit. De jongerenwerker geeft 

aan dat hij dit goed zou kunnen delen met de jeugdmaatschappelijk werker. De jongen geeft aan 
dit wel moeilijk te vinden en vraagt of de jongerenwerker mee wil. Samen met de jongere wordt 
een gesprek gepland en gevoerd met de jeugdmaatschappelijk werker. Na het eerste gesprek 
vraagt de jongerenwerker of de jongere de volgende afspraak alleen zou kunnen en willen doen. Er 
wordt afgesproken dat de jongere het verdere traject alleen aangaat en dat hij de jongerenwerker 
op de hoogte houdt.   

  
Preventie 
Het jongerenwerk is veelal preventief bezig. Door middel van voorlichting, informatie en advies 
wordt getracht jongeren de juiste middelen te geven om de meest doordachte keuze te kunnen 
maken. Het jongerenwerk geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies en informatie. Dit gebeurt 
veelal tijdens het fysieke contact (op de vindplaatsen zoals o.a. het jongerencentrum), maar ook 
middels social media. Zeker in het laatste contact kan dit ongevraagd zijn door middel van het 

delen van (informatieve) artikelen.   
Een andere belangrijke vorm van preventie is het straathoekwerk. Door jongeren te bezoeken op 
straat raken zowel jongeren als de jongerenwerkers met elkaar bekend. Hierdoor ontstaat er een 

relatie tussen beiden en kan er informatie worden gedeeld met elkaar wat overlast of problemen 
kan voorkomen en/of verminderen.   
 
Daarnaast wordt het jongerenwerk gevraagd om op scholen diverse voorlichtingen te geven. 

De meest gegeven voorlichting in 2018 was de Social Media voorlichting voor zowel 
ouder(s)/verzorger(s) als voor kinderen/jongeren. Tijdens deze voorlichting worden schoolkinderen 
meegenomen in de wereld van het wereldwijde web en haar sociale media. Het gaat hier om het 
veilig gebruik van diverse social media.   
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Ook in 2018 heeft het jongerenwerk een (prominente) rol in het CJG-preventieteam. Zo stellen 
zij gezamenlijk het preventiemenu op, worden trends besproken en behandeld en worden passende 

interventies uitgezet.   
   
Voorbeeld  

Vanuit het preventieteam wordt er vanuit het jongerenwerk voorlichting gegeven over het gebruik 
van social media. Zowel voor jeugd als voor ouders. Deze bijeenkomsten vinden meestal op school 
plaats omdat dit een belangrijke vindplaats is die ook geschikt is voor een dergelijk aanbod. Door 
zowel ouders als jeugd meer te leren over social media kunnen problemen in de toekomst worden 
voorkomen. 
 
Preventief kan ook verminderen betekenen en dus voorkomen dat iets verergerd. In 2018 heeft het 

jongerenwerk een belangrijke rol vervuld ten aanzien van een groep jongeren die als groep 
overlast veroorzaakte in de wijk. Deze groep komt veelal negatief in beeld. Er vindt een sportieve 
interventie plaats (honkbal) waarmee getracht wordt de jongeren positieve invloed te geven en de 
groepsoverlast te laten verminderen. Aan het einde van de zomer gaven zij als groep zijnde minder 
overlast (er zijn minder meldingen/signalen binnengekomen bij het jongerenwerk, opbouwwerk en 
de politie).   

  

Dorpen Delfzijl  
In de dorpen is het jongerenwerk vooral op afroep beschikbaar. Het is niet haalbaar om hier ook 
straathoekwerk uit te voeren, omdat de afstanden te groot zijn. In de dorpen is wel (veel) vraag 
naar voorlichtingen. Zo zijn in o.a. Wagenborgen en Spijk meerdere voorlichtingen gegeven.   
 
Om wel de signalen te krijgen is er goed contact met het opbouwwerk en gebiedsregie in de 

dorpen. Zo kunnen signalen snel worden doorgegeven en kan het jongerenwerk er snel op af.   
Daarnaast kunnen jongeren ook zelf direct het jongerenwerk benaderen bij vragen en verzoek om 
ondersteuning. De jongeren kunnen via diverse kanalen in contact komen met het jongerenwerk. 
Veelal gebeurt dit via sociale media of via school. Het jongerenwerk is ook actief op het 
Theda Mansholt College.   
  
Voorbeeld: 

In 2018 hebben we alleen voorlichtingen gegeven in de dorpen en zijn we niet betrokken geweest 
bij organisaties in de dorpen.   
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Buurtbemiddeling 
 

 

In de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum wordt buurtbemiddeling veel ingezet bij 
casussen die te maken hebben met algemene pesterijen. Gebleken is wel dat de casuïstiek 
zwaarder wordt. Het komt vaker voor dat één van de buren te maken heeft met 
meerdere problematieken, naast het probleem waarvoor buurtbemiddeling wordt ingeschakeld.   
  
Om in het hele netwerk naast bemiddeling, van waarde te kunnen zijn, worden er trainingen 
gegeven aan de vrijwillige buurtbemiddelaars. Behalve de verplichte basistraining worden er ook 

trainingen gegeven over hoe mishandelingen te signaleren en te herkennen. Deze 
trainingen worden door de GGD gegeven. Ook willen er meer vrijwilligers geschoold worden in 
groepsbemiddeling.  
  
In de gemeente Delfzijl zijn er in 2018 23 casussen buurtbemiddeling aangeboden. De cijfers voor 
het hele DAL gebied staan hieronder vermeld.  

  

  

  
  
  
  

  

Aanmeldmaand  

januari  6  
februari  1  
maart  2  
april  4  
mei  8  
juni  1  
juli  4  
augustus  1  
september  4  
oktober  2  
november   2  
december  0  

  35  
   

Afsluiting    
positief  15  
negatief  9  
terug met reden naar    
zorgen gesignaleerd naar OGGZ  2  
ter ver geëscaleerd  2  
terug naar woningbouw  2  

  30  
  

 
  



 -26-  

Jaarverslag 2018 SWD  gemeente Delfzijl 
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Overige opdrachten 
 

 

Met onderstaande taken is SWD ook actief geweest in de gemeente Delfzijl. Hierover wordt apart 
verslag gedaan, hieronder worden deze opdrachten kort toegelicht. 
   
Budgetmaatjes 
In 2018 zijn er in de DAL gemeenten in totaal 42 mensen geholpen door de Budgetmaatjes.  
Het gaat vaak om cliënten die regelmatig een beroep doen op hulpverlening. Het budgetmaatje 
wordt preventief ingezet omdat de cliënt het zelf alleen niet redt, maar door de inzet van een 

maatje niet hoeft worden opgeschaald naar bewindvoering of budgetbeheer. Het zijn vaak cliënten 
die wel kunnen leren zelfstandig hun financiën te regelen, maar daar een lange leertijd voor nodig 
hebben. Budgetmaatjes blijven helpen zolang er progressie is, hoe langzaam ook. Soms is er geen 
progressie meer, maar is er niemand in het netwerk die de hulp kan overnemen. Ook dan blijft het 
budgetmaatje komen. Dan gaat het vaak om bezoeken op afroep of eens per maand een half uur 
om de post door te nemen. Budgetmaatjes ervaren dit niet als belastend en het voorkomt veel 
ellende. 

 
Vroegsignalering 

Een ander onderwerp dat in 2018 aan de orde is geweest is afstemming, samenwerking en het 
ontwikkelen van nieuwe initiatieven met alle lokale partijen die zich bezig houden met armoede en 
schulden. Hierbij lag de focus op het in een zo vroeg mogelijk stadium bereiken van cliënten. SWD 
neemt deel aan een overleg met de beleidsmedewerkers van Delfzijl, Appingedam en Loppersum 

die hiervoor een interventie gaan ontwikkelen. In 2018 zijn hier oriënteerde gesprekken over 
gevoerd en is een Symposium over Vroeg-signalering bezocht. In 2019 zal dit zijn uiteindelijke 
beslag gaan krijgen. 
 
Maatschappelijke begeleiding statushouders 
In de gemeente Delfzijl is aan 37 statushouders huisvesting geboden, 3 meer dan de taakstelling. 
Aan 24 adressen is maatschappelijke begeleiding geboden waarvan er 6 adressen aan het einde 

van het jaar zo zelfredzaam waren dat ze konden stoppen met de intensieve begeleiding en voor 
verdere begeleiding verwezen werden naar het spreekuur. Tijdens de begeleiding wordt aandacht 
geschonken aan praktische hulp, inburgering en participatie.  
Naast deze wettelijke taak is tot september een apart spreekuur gedraaid voor (voormalig) 
statushouders. Dit spreekuur is daarna samen gegaan met het spreekuur van Steunpunt 
Administratie. Na een aanloop periode loopt dit spreekuur goed. Er zijn wekelijks 10 tot 12 

inwoners uit de doelgroep die van dit spreekuur gebruik maken.  

In totaal werken 30 vrijwilligers mee bij de afdeling als huisbegeleiders, taalvrijwilliger, tolk of 
spreekuurbegeleider.  
 
School als wijk 
Marine and energy 
De SAW-er heeft in 2018 slechts 6 studenten geholpen. De studenten zijn aangemeld via school 

zelf. Van de 6 studenten werden er 2 doorverwezen naar Lentis/Psyq en naar de VKB. Er is voor de 
studenten samengewerkt met o.a. CJG, Sociaal Raadslid (SWD), jeugdmaatschappelijk werk 
(SWD), VKB en het Noorderpoort Appingedam.  
 
Het is nog zoeken naar de juiste manier van samenwerken. Doorverwijzen vanuit docenten heeft in 
2018 nog niet plaatsgevonden. Wel heeft de SAW-er een presentatie aan de docenten gegeven 
tijdens een plenair overleg van de leerkrachten.  

 
Noorderpoort Appingedam 
De SAW-er is in 2018 actief geweest op het Noorderpoort in Appingedam. De studenten zijn 

aangemeld via school zelf. Jongeren kampen soms met meerdere problematieken buiten school 
om. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om onderstaande problemen: 
- Financiële vragen 
- Huisvesting 

- Praktische zaken 
- Gedragsproblemen 
- Problemen rondom het gezin 
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Indien nodig werden studenten doorverwezen naar Lentis/Psyq en naar de VKB. Er is voor deze 
studenten samengewerkt met o.a. de volgende partijen; CJG, Sociaal Raadslid (SWD), 

jeugdmaatschappelijk werk (SWD), VKB en het Noorderpoort.  
 
Doordat SAW al meerdere jaren actief is binnen de Noorderpoort Appingedam is er een goede 

samenwerking opgebouwd. Er zijn korte lijnen, de SAW-er werkt goed samen met het 
begeleidingsadviesteam.   
 
Welzijn op recept 
In de 2e helft van 2018 is gestart met Welzijn op recept, begeleiding door een welzijnscoach bij 
niet medische klachten. Begeleiding zodat mensen zelf, actief aan de hand van een plan werken 
aan verbetering van hun gezondheid en welbevinden. 
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