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Voorwoord 
 
Hierbij prestenteer ik u het inhoudelijk jaarverslag 2019 van Stichting Welzijn en 
Dienstverlening. Het jaar 2019 is een dynamisch jaar geweest. Ontwikkelingen binnen de 

organisatie, nieuwe (tijdelijke) opdrachten en nieuwe collega’s, zorgen voor een nieuwe dynamiek. 
Het brengt nieuw elan en houdt ons scherp! 
  
Een belangrijk uitgangspunt voor SWD is de samenwerking binnen het werk. De 
samenwerkingspartners in ons werkgebied zijn bewonersinitiatieven en -organisaties, diverse zorg- 
en welzijnsorganisaties, politie, woningcorporaties en gemeenten. Samenwerking met wederzijds 
respect leidt tot een stevige vertrouwensbasis die nodig is om de inwoners met een (hulp)vraag zo 

goed mogelijk  te helpen.  
  
In 2019 hebben SWD en collega-organisatie Aswa welzijn uit Appingedam de onderlinge 
samenwerking verder verstevigd. De verstandhouding tussen beide directeuren is uitstekend en de 

onderlinge samenwerking tussen medewerkers is constructief, warm en betrokken. Naar aanleiding 
van twee gezamenlijke bijeenkomsten zijn er diverse werkgroepen ontstaan om nog meer inhoud 
te geven aan de samenwerking.   

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gaan per 1 januari 2021 in het kader van een 
gemeentelijke herindeling fuseren. Aswa welzijn en SWD kiezen daarom juist deze periode om ook 
te gaan fuseren. Er is dan één welzijnsorganisatie voor het hele gebied. Samen denken beide 
organisaties sterker te staan om op de ontwikkelingen die op ons af gaan komen te kunnen blijven 
acteren.  
  

Wanneer u dit jaarverslag leest dan kan het u niet ontgaan dat het sociaal werk in Loppersum een 
belangrijke rol vervuld. Vele inwoners vinden rechtstreeks of via anderen hun weg naar 
SWD en SWD verwijst op haar beurt ook inwoners weer door als dat nodig is. Door de goede 
onderlinge samenwerking gaat dit doorgaans als vanzelf.  
  
In 2019 is er verder gewerkt aan de onderlinge samenwerking tussen WMO, CJG en SWD. Dat is 

voor het werk van belang onder andere vanwege cases op het gebied van OGGZ en huiselijk 

geweld. Neef Herbert was in 2019 een mooie manier om in samenwerking op te trekken naar de 
inwoners van Loppersum. Het heeft de onderlinge relatie verdiept en het onderlinge vertrouwen 
verstevigd. 
  
Nieuwe collega’s en nieuwe opdrachten vragen ook om nieuwe verbindingen. Daardoor lukt het 
steeds meer door te groeien naar nieuwe werkwijzen en de nieuwe inzichten mee te nemen in de 
ontwikkeling van het werk. En dat is een positieve ontwikkeling die SWD nodig heeft om de 

inwoners van Loppersum nog beter van dienst te kunnen zijn.  
  
Ik besef dat er in 2019 heel veel van medewerkers van SWD is gevraagd. Het werktempo ligt hoog 
en het werk is in ontwikkeling en vaak complex. We proberen bij SWD elkaar daarbij te 
ondersteunen en er voor te zorgen dat we allemaal gezond blijven. Gelukkig lukt dat meestal, 
maar de ervaren werkdruk is erg hoog, zo is gebleken uit een onderzoek dat in 2019 is 

uitgevoerd. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor 2020.  

  
Langs deze weg wil ik alle medewerkers bedanken voor hun inzet en enthousiasme, hun 
deskundigheid en kritische vragen, hun flexibiliteit en waar nodig een tandje erbij te geven.  
We prijzen ons ook gelukkig met de vrijwilligers die met en voor ons werken. Soms zouden we er 
best wat meer willen hebben, maar de mensen die er zijn, zijn hun gewicht in goud waard!  
  

 
 
Ester Lohuis 
Directeur-bestuurder 
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Maatschappelijke Dienstverlening 
 
 

Basisaanbod Algemeen Maatschappelijk Werk en OGGZ    

   Reguliere 
aanmeldingen 

Aanmeldingen 
uit OGGZ 

Totaal 

2016 43 26 69 
2017 54 17 71 
2018 73 15 88 
2019 99 3 102 

  
Het aantal aanmeldingen is vorig jaar fors gestegen ten opzichte van eerdere jaren. De toename zit 
voornamelijk in het aantal verwijzingen van de reguliere aanmeldingen.   
  
De toename van het aantal verwijzingen was vorig jaar voornamelijk te verklaren door de nieuwe 

werkwijze van de Voedselbank Appingedam-Delfzijl. Sinds anderhalf jaar wordt de beoordeling van 
de Voedselbankaanvragen gedaan door het maatschappelijk werk. Deze verandering heeft ertoe 

geleid dat er cliënten zijn aangemeld die anders niet bij het maatschappelijk werk waren 
gekomen. Deze verwijzingen komen niet alleen rechtstreeks vanuit de Voedselbank, maar ook van 
andere hulpverleners of bewindvoerders. De hulpverlening bestaat bij deze cliënten niet alleen uit 
de afwijzing/toekenning van de voedselbankaanvraag, maar betreft een brede intake om de 
achterliggende financiële problematiek aan te pakken. Hierbij wordt er gekeken wat er opgelost 
moet worden om de financiële situatie van de cliënt weer dusdanig gezond te krijgen dat de 

Voedselbank niet meer nodig is. In 2019 is er bij 30 van de aanmeldingen een 
voedselbankaanvraag gedaan. Hieronder is toegelicht dat bij 21 aanmeldingen de hulpvraag was 
om een voedselbankaanvraag te doen. Het verschil komt doordat er bij 9 aanmeldingen ook een 
aanvraag is gedaan, terwijl dat niet de eerste hulpvraag was.  
  
De toename van het aantal aanmeldingen in 2019 zit voornamelijk in het aantal verwijzingen 
vanuit de WMO. In 2017 en 2018 waren er elk jaar 4 aanmeldingen vanuit de WMO, terwijl dit in 

2019 21 aanmeldingen waren. Dit komt vermoedelijk door een combinatie van twee factoren. 
Allereerst is de hulpverleningsroute veranderd op het gebied van bemoeizorg (huiselijk geweld, 
huurachterstanden). Waar de aanmeldingen eerder voornamelijk bij de OGGZ kwamen en vanuit 
daar werd doorverwezen naar het maatschappelijk werk, is er in 2019 aan gewerkt om deze 
signalen bij de gemeente te ontvangen om vanuit daar door te verwijzen naar het maatschappelijk 
werk. Waar de aanmeldingen vanuit de OGGZ fors zijn afgenomen (zie tabel hierboven), zijn de 
aanmeldingen vanuit de gemeente/de WMO toegenomen.   

Daarnaast is de samenwerking tussen de WMO en het maatschappelijk werk intensiever geworden 
en sluit het maatschappelijk werk maandelijks aan bij het casusoverleg van de WMO. Deze 
nauwere samenwerking bevordert het aantal doorverwijzingen zichtbaar.    

  
Hulpvragen 

Problematiek  2017 2018 2019 
Financiën  28 37 33 
Huisvesting  19 21 19 
Gezondheid  15 19 14 
Relaties  6 16 22 
Voedselbankaanvragen  n.v.t. 15 21 
  
De meeste hulpvragen betreffen bovenstaande problematieken. Evenals vorige jaren zijn er veel 
hulpvragen op het gebied van financiën, huisvesting en gezondheid. De toename van het aantal 
aanmeldingen waarbij de Voedselbankaanvraag wordt gedaan, is reeds toegelicht.  
Hulpvragen die gaan over relaties, gaan zowel om partnerrelaties als ouder-kindrelaties. Wanneer 
het gaat om partnerrelaties, betreft het vaak een relatiebreuk en is meestal ook een hulpvraag op 
het gebied van financiën of huisvesting.  

Er is in 2019 geen inzet geweest met betrekking tot het huisverbod. 
 
Voedselbank  
Vanaf februari 2018 verzorgt SWD de screening voor de Voedselbank. Zoals hiervoor al verteld is 

dit in 2019 gecontinueerd. Bij wijzigingen in de normen of verandering van het aanmeldformulier 
wordt SWD direct op de hoogte gesteld en wordt de aanpassing doorgevoerd. Hiernaast hebben we 
een lunchbijeenkomst gehouden met de Voedselbank en de medewerkers die het formulier 



 -5-  

Jaarverslag 2019 SWD  gemeente Loppersum 

invullen. Hier zijn ervaringen gedeeld en is opnieuw afgestemd over de bedoeling van de VKB en 
hoe er tegen uitzonderingssituaties wordt aangekeken.  
  
In 2019 hebben we aandacht besteedt aan de AVG. De FG van SWD heeft samen met de 
Voedselbank gezorgd voor een verwerkingsovereenkomst en goede instemmingsformulieren.   

  
We nemen ook deel aan een overleg bij de Voedselbank, waar inmiddels ook andere partijen bij 
zijn aangesloten, zoals Kledingbank Maxima, het Leger des Heils en de VKB. Oorspronkelijk zaten 
het Werkplein, de gemeente, SWD en de Voedselbank samen aan tafel omdat zij al een vorm 
van samenwerking zochten. Het overleg is nu dus breder. De partijen houden elkaar op de hoogte 
van de ontwikkelingen en kijken waar ze hun werkzaamheden kunnen afstemmen.  
  

Vroegsignalering financiële problematiek  
In 2019 is er een begin gemaakt met het opzetten van een geldteam dat af gaat op signalen van 
achterstanden bij energiemaatschappijen en bv. Menzis. Door SWD is er meegedacht over 

de opzet van dit team. Inmiddels is het team geformeerd. SWD levert uitvoerenden in dit team en 
neemt deel in de stuurgroep. 
  

Vanaf 1 september is het maatschappelijk werk uitgebreid vanwege het vervullen van een rol in 
het team ‘vroegsignalering financiële problematiek’. De eerste maanden van het project waren 
erop gericht om inhoud te geven aan de taken en de basis op te zetten om later meer inwoners te 
helpen bij het voorkomen of vroegtijdig signaleren van financiële problemen. In 2019 is er 
een start gemaakt om inwoners outreachend te benaderen wanneer er een melding bij de 
gemeente binnenkwam vanwege dreigende energieafsluiting. Vanaf 2020 zullen er meer inwoners 
outreachend benaderd worden voor hulpverlening en is de verwachting dat het aantal 

aanmeldingen bij het maatschappelijk werk fors zal stijgen. 
  
In het kader van vroegsignalering heeft er ook een gesprek plaatsgevonden met de 
woningstichting. Zij gaan zelf af op huurachterstanden, maar verwijzen door naar de hulpverlening 
van SWD indien noodzakelijk. Dit soort afspraken moeten uiteindelijk geïntegreerd worden in 

het vroegsignaleringsproject. De resultaten zullen eind 2020 worden opgeleverd.  
 

Overig   
In onderstaande tabel is zichtbaar hoe het aantal aanmeldingen is verdeeld over de verschillende 
dorpen binnen de gemeente. Overeenkomstig met voorgaande jaren zijn de meeste aanmeldingen 
gekomen uit de dorpen met de meeste inwoners.   
  

 Aantal  Per maand                          

 Dorp  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Eindtotaal  

Garrelsweer        1        3  3    1    8  

Huizinge                        1  1  

Leermens          1                1  

Loppersum  2  2  1    3  3  9  3  2  1  1  2  29  

Middelstum  4  6  1  1    2  3  1  2  3  3    26  

Oosterwijtwerd                        2  2  

Stedum      1    2  1    1  1    1  1  8  

't Zandt  1  1  2      2  2  1  3  2    1  15  

Westeremden              1            1  

Wirdum  3    1            1  2      7  

Zeerijp    1                1      2  

Zijldijk        1    1              2  

 Eindtotaal  10  10  6  3  6  9  15  9  12  9  6  7  102  

  

Wachtlijst   

Ondanks dat er vorig jaar meer aanmeldingen waren, is er geen wachtlijst geweest. Reden hiervan 
is dat het maatschappelijk werk in 2019 is uitgebreid en er extra uren beschikbaar zijn gesteld om 
inwoners te ondersteunen. De extra uren zijn bedoeld om de toegenomen druk door de 
voedselbankaanvragen op te vangen. 
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De wens is om altijd zonder wachtlijst te werken omdat het gezien de problematiek van de cliënten 
niet wenselijk is hen te laten wachten. Het streven is om met alle cliënten binnen 14 dagen een 
intake te plannen.   
  
Waar er in 2017 en 2018 meer aanmeldingen waren in april, was het in 2019 in deze maand juist 

rustiger en was er een piek in juli (zie tabel hierboven). Verder waren de aanmeldingen in 
2019 redelijk verspreid over het gehele jaar.   
  
Assertiviteitstraining ‘opkomen voor jezelf’   
In 2019 zijn twee nieuwe groepen gestart en is een groep afgerond die eind 2018 was gestart. Het 
totaal aantal deelnemers was 19; 16 vrouwen en 3 mannen. Uit de gemeente Delfzijl kwamen 13 
deelnemers, 4 deelnemers kwamen uit Appingedam en 2 uit Loppersum.   

In de assertiviteitstraining ‘Opkomen voor jezelf’ leert men voor zichzelf op te komen in 
verschillende situaties. Dit kan bijvoorbeeld zijn tegenover vrienden, familie, werkgever of buren. 
Iemand die zich assertief gedraagt, durft voor zijn/haar eigen mening, wensen en behoeften op te 

komen en houdt daarbij zowel rekening met zichzelf als met een ander. Tijdens de training leren de 
deelnemers grenzen stellen, hun behoeftes en wensen uit te spreken en delen ze ervaringen met 
elkaar. Vooral dit laatste vinden ze belangrijk en fijn en er ontstaan nieuwe vriendschappen.    

  
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2,5 uur. Het is geen therapiegroep, maar een hele 
praktisch opgezette training, zodat de deelnemers het geleerde direct in de praktijk kunnen 
brengen. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van opdrachten, creatieve oefeningen, doe- 
opdrachten en rollenspelen. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de volgende punten:  
samenhang gedrag-, gevoel-, gedachten en situatie, aandacht voor gevoel, spanning en 
ontspanning, non-verbaal gedrag, luisteren, redelijk denken, interpreteren, positieve 

zelfwaardering, complimenten geven en ontvangen, wensen/verzoeken uiten, ‘nee’ zeggen, 
feedback geven en ontvangen, boosheid uiten, reageren op boosheid en onderhandelen.   
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Centrum voor Jeugd en Gezin 
 
 

Deelname CJG zorg 
Ook in 2019 is één jeugdmaatschappelijk werker actief binnen het CJG Loppersum. In februari 
2019 is er een nieuwe medewerker voor deze functie aangenomen. Zij is inzetbaar voor het 
uitvoeren van licht enkelvoudige hulpvragen, advies geven, opvoedondersteuning en kortdurende 
hulpverleningsgesprekken (5 tot maximaal 8 keer). Wij werken zo kort als kan en zo lang als nodig 
is. Het beoogde effect is dat de gezinnen die laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning 
nodig hebben, zonder indicatie, 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 een 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 direct handelen en vaak is 
dit afdoende. In Loppersum had de jeugdmaatschappelijk werker een ‘wachtlijst’. Op deze 

momenten kon er dus niet direct laagdrempelig ingezet worden. Dit heeft enerzijds te maken met 
de problematiek, die meervoudig is en dus meer tijd vraagt. Anderzijds is de jeugdmaatschappelijk 
werker steeds beter te vinden, waardoor de vraag toeneemt. De jeugdmaatschappelijk werker nam 
in 2019 iedere week deel aan het teamoverleg. De jeugdmaatschappelijk werker maakt deel uit 
van het MDO. Dit vanwege de SKJ registratie.   
 

Tijdens het teamoverleg heeft de jeugdmaatschappelijk werker 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 het gebied van voorliggende 
voorzieningen. Op deze manier is het vaak voorgekomen dat er is gekozen voor een training of 
kortdurende opvoedondersteuning, in plaats van geïndiceerde zorg. 
 
In 2019 is de werkwijze die in 2018 was doorgevoerd, verder gehanteerd. Wanneer een kortdurend 

traject niet afdoende is, kijkt de medewerker mee naar ondersteuning met eventueel een indicatie. 
In samenspraak met de gedragswetenschapper en/of werkbegeleider 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 inzetbaar kan blijven. Wel gaan we samen op en doet de jeugdmaatschappelijk 
werker overbruggingshulp totdat de casus is overgedragen. 

 
Zorgvragen 
Er zijn 7 afgeronde casussen en 3 lopende casussen geweest in 2019. 
Het aantal casussen die doorverwezen zijn naar de 2e lijn is 2. 
Vragen die er liggen voor het CJG-maatschappelijk werk bij de ouders/opvoeders en of kinderen 
hadden betrekking op: 

- Opvoedingsvragen  - Psycho-educatie  
- Informatie en advies over juridische,  - Relatieproblemen 

 materiële en financiële kwesties  - Problematiek met identiteit  
- Ouders willen hulp, informatie en  - Loyaliteitsproblematiek bij kinderen 
 ondersteuning bij scheidingsproblematiek  - Ondersteuning bij communiceren na scheiding  
- Problemen op school en sociale omgeving  - Relatieverbetering met professionals  
 

Opvoedingsondersteuning 
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 systemisch 
gekeken en naar de verschillende leefgebieden. 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 veranderingen kunnen zorgen.  

Wanneer een kind/jongere wordt aangemeld, wordt altijd de opvoedsituatie bekeken. Ouders leren 
(soms voor het eerst, soms nieuwe) 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. 
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Samenwerkende partijen 
De jeugdmaatschappelijk werker heeft samengewerkt met o.a. de GGD, interne begeleiders, 
scholen, maatschappelijk werk, I&I, Team 050, het AZC, POH’s, Veilig Thuis, de Raad voor de 
Kinderbescherming, Lentis, VNN, de politie en het Expertisecentrum Kind en Scheiding. 
  

Preventieve taken  
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-zorgteam overleg 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. 

 
Samenwerking CJG-SWD 
De jeugdmaatschappelijk werker maakt deel uit van het CJG team en is volledig geïntegreerd. De 

jeugdmaatschappelijk werker werkt op verschillende locaties om zo verbinding te houden met het 
hele 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. 
 
CJG Preventie 
De preventieactiviteiten zullen op een andere manier verantwoord worden.  
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Financiële hulpverlening 
 

 

Bureau Sociaal Raadslieden 

In 2019 hebben 21 cliënten hulp ontvangen van het Sociaal Raadsliedenwerk. Inwoners van de 
gemeente Loppersum 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 voldoende was, bijvoorbeeld door (loon)beslagen of 
terugvorderingen. Daarnaast werd er ook niet altijd gebruik gemaakt van alle (gemeentelijke) 

voorzieningen. In de praktijk blijken mensen (te) laat om hulp te vragen en waren er daardoor 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 
de VKB, WMO en Lentis. Daarnaast is er een deel doorverwezen door vrijwilligers van het 

Steunpunt Administratie en 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. Helaas zijn er geen spreekuren in de gemeente Loppersum in verband met de 

verspreide dorpen, maar vrijwilligers van het Steunpunt Administratie hebben inwoners van de 
gemeente Loppersum wel thuis bezocht.  

- 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.  
- Het is opvallend gebleken 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’. 

 
 
Externe overleggen  

Armoede en schulden zijn thema’s waar regionaal en landelijk veel over wordt gepubliceerd. Er 
ontstaan nieuwe inzichten en er worden nieuwe methodieken ontwikkeld. In 2019 hebben we 
contact gezocht met andere welzijnsorganisaties in onze provincie om samen het aanbod te 
vergelijken en elkaar te inspireren en te innoveren. We hebben enkele bijeenkomsten gehad, 
waarin we aanbod en visie hebben vergeleken en uitgewisseld. Dat bleek vooralsnog voldoende om 
weer apart als organisaties onze weg te gaan.  

Ook bezoeken we bijeenkomsten die gaan over de implementatie van de methodiek Mobility 
Mentoring. Op diverse plaatsen in het noorden worden pilots gehouden met deze methodiek. 
De ervaringen en uitkomsten worden met ons gedeeld. Wij kunnen hier ons voordeel mee 
doen wanneer we zelf verder willen ontwikkelen in onze methodieken armoede en schulden 
bestrijding. In 2020 zal dit een vervolg hebben.  
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Algemene voorzieningen ouderen 
 
 

Er wordt ingezet op het actief participeren van iedereen, dus ook zo veel mogelijk het participeren 
van de senioren. Het afgelopen jaar is nog meer duidelijk geworden wat het betekent voor ouderen 
om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. De oudste inwoners geven aan dat het wonen in 
wooncomplexen zoals het dr. P. J. van Leeuwenhof en de Burgemeester Assieshof de mogelijkheid 
geeft om een gevoel van beschut wonen te ervaren. Zij wonen bij voorkeur in een grondgebonden 
levensloop bestendige woning. Helaas zijn deze woningen in een te beperkte hoeveelheid aanwezig 
in de gemeente Loppersum om aan de vraag te voldoen. Het wonen in voorgenoemde complexen 

heeft als voordeel dat men gemakkelijker kan participeren. Voor senioren die, om wat voor reden 
dan ook, aan huis gebonden zijn is het lastig om aan activiteiten deel te nemen. Zij zijn afhankelijk 
van buren, mantelzorgers en anderen. 
  
We hebben kunnen constateren dat in samenwerking met SWD, diverse partijen in de dorpen 

participatie voor senioren, goed oppikken. Het begrip voor en door ouderen is lastig om uit te 
voeren. Ouderen geven aan niet meer de drijvende kracht te kunnen zijn om gezamenlijke 

activiteiten te ontplooien vanwege leeftijd, belastbaarheid en veerkracht.  

 
Om eenzaamheid te voorkomen worden er diverse activiteiten georganiseerd door 
dorpscoöperaties, dorpsloketten en andere informele structuren, al dan niet mede door kerken 
georganiseerd. Deze lokale initiatieven worden ondersteund door SWD doormiddel van informatie, 
advies of voorlichting aan diverse groepen die initiatieven ontplooien op het gebied van 
participatie. Daarnaast wordt ingezet op sociale bezoeken aan ouderen die niet meer mobiel zijn,  
met de bedoeling om eenzaamheid te voorkomen. In gesprekken met ouderen betreffende 

eenzaamheid wordt door ouderen aangegeven dat zij sociaal contact missen op momenten dat zij 
dit zouden wensen. Dit wordt vaak geduid als eenzaamheid. De ouderen ervaren diverse 
initiatieven als positief en geven aan dat ze minder glans zouden ervaren aan het leven als deze 
initiatieven er niet zouden zijn. 
 

Hieronder is per dorp aangegeven welke activiteiten vaak of meestal bezocht worden door ouderen. 
 

Dorp   Activiteit  Door wie 
georganiseerd 

‘t Zandt Samen eten en informatie, hulpmiddelen 
uitleendepot hulpmiddelen, vervoerspool 

Inwoners 

Garrelsweer Noaberschap, vervoerspool Dorpsbelang  

Garsthuizen/Startenhuizen Breicafé en samen eten Dorpshuis  

Huizinge  Onbekend   

Leermens  Niet specifiek voor/door ouderen  

Loppersum Open inloop en diverse activiteiten Zorg coöperatie  

Middelstum Koffiedrinken, samen eten, spel, rolstoelpool  Dorpsloket  

Oosterwijtwerd  Niet specifiek voor/door ouderen  

Stedum  Uitleendepot 

Samenzijn en informatie 

Zorgzaam Stedum en 

Informatiepunt Stedum 

Westeremden  Koffiedrinken, eten en informatie Dorpshuis  

Westerwijtwerd  Koffiedrinken eten  Dorpscafé  

Wirdum  Allerlei activiteiten  Dorpshuis  

Wirdum  Diverse activiteiten Dorpsbelang  

Zeerijp  Onbekend   

Zijldijk  Koffiedrinken, etc. Kerken 
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Seniorenvoorlichting 
 
 

In 2019 hebben we (feestelijk) stilgestaan bij het feit dat de seniorenvoorlichters gedurende 10 
jaar de 75+’ers bezoeken in de gemeente Loppersum. Het team bestaat uit 9 seniorenvoorlichters 
met wisselende achtergronden, verschillende leeftijdsgroepen en uit diverse dorpen. Dit heeft als 
voordeel dat zij mede de ogen en oren zijn voor de medewerker. 
 
 

 
 

 
 

De seniorenvoorlichters komen maandelijks bijeen voor een ervaringsbijeenkomst. Op deze 
ervaringsbijeenkomst worden de huisbezoeken besproken en de leermomenten benoemd. De 
seniorenvoorlichters worden voortdurend bijgeschoold en krijgen informatie over de veranderingen 
in wetgeving en maatschappelijke veranderingen. 
 

Resultaat activiteiten 
Aanschrijving senioren 
In 2019 zijn er in totaal 378 senioren aangeschreven. Ongeveer 64% (204) van de aangeschreven 
ouderen wilde een huisbezoek. Opvallend is dat veel ouderen uit Middelstum geen huisbezoek 
wensen. Inmiddels wordt samen met het dorpsloket Middelsoam gekeken hoe we dit kunnen 
oplossen. 

Uit de bezoeken komt naar voren dat ouderen wel willen verhuizen maar dat er geen geschikte 
woonruimte is in hun dorp. Zij zouden graag grondgebonden, levensloopbestendige woningen met 
een kleine tuin willen. Het wonen in een grote kern is geen must volgens de ouderen. Zij geven als 
motivatie dat wanneer je nergens niet meer kunt komen, door ziekte of gebrek, je ook niets aan de 

voorzieningen in een grotere kern hebt. 
 
Ouderen hebben vaak te maken met aardbevingsschade, dat maakt hen moe en lethargisch. Een 

opmerking van een senior was als volgt ‘naast het feit dat je ouder wordt en minder kunt, gaat de 
glans van het leven af door al die aardbevingsellende waar je geen vat op hebt’. Een treurige 
constatering. 
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Tijdens het bezoek worden er vragen gesteld over 9 leefgebieden: 
- Wonen 
- Lichamelijke gesteldheid 
- Geestelijke gesteldheid 
- Hulp 

- Contacten 
- Activiteiten 
- Vervoer 
- Financiën 
- Mantelzorg 
 
Uit de cijfers van het registratiesysteem komt naar voren dat: 

- 68 alleenstaand zijn 
- 132 weduwe of weduwnaar zijn  
- 4 ondervraagden samenwoont met nieuwe partner 

Dit betekent dat ruim de helft van de ondervraagden alleen woont en kwetsbaar kan zijn. 
 
Wonen 
- 83 ondervraagden huurden een woning 
- 119 hebben een eigen woning 
- Van 2 ondervraagden is het onbekend of zij huren of een koopwoning hebben 
- In totaal geven 156 ondervraagden aan dat zij aardbevingsschade hebben 
Een aantal van deze ouderen hebben daar fysieke en mentale problemen door. Zij die dat wilden, 
zijn doorverwezen naar Stut en Steun en/of naar de geestelijk verzorger. 
 

Lichamelijke gesteldheid 
- 117 personen geven aan hun lichamelijke gesteldheid onvoldoende te vinden 
- 72 voldoende 
- 15 ondervraagden weten het niet te duiden 
 

Geestelijke gesteldheid 
- 64 personen geven aan hun geestelijke gesteldheid onvoldoende te vinden 

- 118 personen geven een voldoende  
- 22 ondervraagden konden het niet duiden  
Bij 13 personen van bovenstaande was er sprake van ernstige vergeetachtigheid. 
 
Hulp 
- 98 van de ondervraagden hebben geen professionele hulp 

- 88 ondervraagden hebben één of meerdere vormen van professionele hulp 
- 22 hebben particuliere hulp op het gebied van huishouden 
 
Contacten 
- 58 senioren geven aan dat zij onvoldoende contacten hebben 
- 146 ondervraagden vinden dat zij voldoende contacten hebben 
 

Activiteiten 
53 ondervraagden geven aan te weinig contacten te hebben, waarvan: 
- 33 in de relationele sfeer liggen 
- 13 hebben niet meer de veerkracht 
- 7 vinden het lastig tussen dialect sprekenden 
151 ondervraagden vinden dat zij voldoende contacten hebben, hiervan doen 84 personen  
vrijwilligerswerk. 

- 121 senioren zijn niet computervaardig 
- 83 senioren zijn wel vaardig  
 
Vervoer 
23 ondervraagden vinden het vervoer ondermaats, zij zijn ontevreden over het WMO vervoer. Het 
betreft vooral het lange wachten of niet komen van de taxi, dit betreft veel klachten uit het eerste 

kwartaal van 2019. 
181 ondervraagden zijn wel tevreden, van deze groep rijdt 121 nog zelf. 

 
Inkomen 
77 ondervraagden heeft alleen AOW 
118 AOW met een pensioen  
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Van 9 personen is het onbekend 
45 senioren vinden dat zij onvoldoende inkomen hebben, met name door de hoge zorgkosten 
159 vinden hun inkomen voldoende 
 
Mantelzorg 

103 ondervraagden ontvangen geen mantelzorg 
91 ontvangen wel mantelzorg, waarvan 76 door hun partner 
 
De senioren die niet bezocht willen worden krijgen informatie toegezonden betreffende voor deze 
doelgroep relevante informatie. Het komt vaak voor dat senioren alsnog bezocht willen worden. 
In 2020 wordt de aanschrijvingsbrief aangepast en gaan we de vraagstelling aanpassen, uitgaande 
van ‘mijn positieve gezondheid’. De seniorenvoorlichters worden geschoold om deze methodiek te 

kunnen toepassen. 
 
Conclusie seniorenvoorlichting algemeen 

Senioren geven aan wel te willen doorstromen naar andere huisvesting maar dat dit niet 
voorhanden is. 
 

Ondervraagden geven aan beschut wonen te missen, zij willen vanwege sociale- of fysieke 
omstandigheden liever beschut dan wel verzorgd wonen en vinden de thuiszorg niet toereikend 
omdat zij vooral ‘s nachts angstig zijn dat hen iets overkomt. 
 
Veel senioren zijn mantelzorger, zij zijn extra kwetsbaar en maken zich vaak zorgen hoe het met 
hun partner moet als hen als mantelzorger iets overkomt. Door gesprekken en het informeren van 
mogelijkheden als die situatie zich voordoet, treedt er vaak wel wat rust op. Deze groep krijgt 

extra aandacht in de vorm van (onzichtbare) monitoring. 
 
 

Vrijwilligerscoördinatie 
 

 
Vrijwilligerscoördinatie is ingezet bij kwetsbare inwoners die door welke oorzaak dan ook niet het 

overzicht hebben om zichzelf staande te houden. Voor deze groep is er 42 keer bemiddelt, hetzij 

naar vrijwilligerswerk of om een vrijwilliger voor ze te vinden zodat zij wel naar een arts of 

medische instelling kunnen. De dorpscoöperaties zijn vaak ingezet voor dit doel. 

 

Op kleine schaal is ter voorbereiding van het volgend jaar ‘Welzijn op recept’ ingezet om inzicht te 

krijgen hoe de problematiek van de hulpvrager is ontstaan en hoe dit (deels) op te lossen is door 

de hulpvrager. De proef was een ongekend succes. 

 
 

Informele Zorgnetwerken en Stuurgroep 
 

 

Uitgangspunten: 

1 informatie geven en ondersteuning bieden over wonen, welzijn en zorg in de brede zin van het 

woord; 

2 signaleren wat er in het dorp speelt, waar ‘witte vlekken’ zijn en waar aanbod ontbreekt; 

3 zorgen dat gesignaleerde problematiek wordt opgepakt in het dorp of via de WMO; 

4 het activeren van inwoners in het dorp om vrijwilliger te worden en een rol te spelen binnen het 

informele zorgnetwerk; 

5 verbinden van informele en formele zorg. 

 
De aandachtspunten 1, 3 en 5 worden uitgevoerd door de sociaal werker, de overige punten door 

de opbouwwerker. 

 

Aandachtspunt 1 

Er is 8 keer een voorlichting gegeven aan dorpsbelangen, informele zorgnetwerken en koffie 

bijeenkomsten. De bezoeken van ‘neef Herbert’ aan de dorpen heeft veel mensen aan het denken 

gezet. 
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Aandachtspunt 3 

Bij het signaleren van een probleem wordt door de sociaal werker gekeken naar de omvang van 

het probleem en waar de problematiek thuishoort. De problematiek is besproken en zoveel als 

mogelijk is de actie bij de hulpvrager gelaten. Door een goede voorlichting is men beter in staat 

om zelf de hulpvraag op te lossen. Bij een hulpvraag die men niet zelf op kon lossen is de vrager 

verwezen naar de betreffende instantie. Op de informatieavonden kwam naar voren dat men 

positief verrast is door de werkwijze van de WMO. Ook de uitleg die er tijdens de huisbezoeken 

wordt gegeven vindt men zeer toegankelijk. Wel geven ouderen aan dat het aanvragen van een 

parkeerkaart een kostbare zaak is en dat men het proces moeizaam vindt. 

 

Aandachtspunt 5  

Het verbinden van formele en informele zorg is een proces wat veel tijd vergt. Er zou meer ingezet 

moeten worden aan de ondersteuning van informele zorgnetwerken. Dát zorgt ervoor dat de 

verbinding tot stand komt tussen formele en informele zorg. We zouden liever de zorgcoöperaties, 

dorpsloketten en dorpsbelangen willen bezoeken en informeren. 

 
 

Stuurgroep Ouderen 
 
De stuurgroep ouderen is 7 keer bijeen geweest om de dag van de ouderen te organiseren. Het 

onderwerp was gezonde voeding en entertainment. ‘Van Smaak’ heeft een heerlijke 

stamppotmaaltijd geserveerd. Het vinden van een betaalbare locatie is voor de stuurgroep leden 

een lastige aangelegenheid, zij worden door de sociaal werkers van SWD ondersteunt met raad en 

daad. Ook waren zij op verzoek aanwezig bij de vergaderingen. 

Er waren in 2019 evenveel bezoekers (75) op de seniorendag als in 2018. Het samen eten vindt 

men toch het hoogtepunt van de middag. 
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Mantelzorgondersteuning 
 
 

In de gemeente Loppersum zijn relatief veel oudere mantelzorgers. Zij worden (onzichtbaar) 
gemonitord omdat het een kwetsbare groep betreft. Monitoring is gericht op het voorkomen van 
overbelasting en het tijdig inschakelen van professionele hulp om de mantelzorger te ontlasten. 
 
Op 1 januari 2019 stonden er 116 mantelzorgers ingeschreven. Op 31 december 2019 stonden er 
118 mantelzorgers geregistreerd. In 2019 overleden 32 zorgvragers en 34 nieuwe mantelzorgers 
schreven zich in. 

 
Alle geregistreerde mantelzorgers ontvingen het mantelzorgcompliment van de wethouder. De 
mantelzorgers konden dit zeer waarderen en gebruikten de bijeenkomst eveneens als 
lotgenotencontact. Zij voelen zich door dit simpele gebaar gehoord en gewaardeerd. 
 

In 2020 start een nieuwe cyclus met bijeenkomsten in DAL verband. Mantelzorgers vinden vaak 
niet de tijd om deze bijeenkomsten te bezoeken. Onderstaand figuur geeft de leeftijdsopbouw van 

mantelzorgers weer. 
 

 

 
 

Bij de mantelzorgers is behoorlijk wat onzichtbaar leed. Naast hun taak als mantelzorger hebben zij 
ook te maken met gedwongen verhuizingen vanwege aardbevingsproblematiek. Mantelzorgers 

zouden meer ondersteund moeten worden als zij moeten verhuizen, soms zelfs twee keer in korte 
tijd. De ondersteuning zou zich moeten richten op het inpakken van hun spullen. Ook het 

onderhandelen over een geschikte woning zou niet nodig moeten zijn. Enige compassie met deze 
groep zou zeer wenselijk zijn. 
 
Sommige mantelzorgers kiezen ervoor om niet geregistreerd te worden. Zij willen ook geen 
compliment ontvangen maar weten zich gesteund als er hulp nodig is. Het betreft een groep van 

18 mantelzorgers. 
 
Tot slot nog een opmerking van een seniorenvoorlichter: 
 
 
De voorlichter staat voor een deur te wachten met daarop een groot verbodsbord met de tekst:  
 

nait smokn 
 

De voorlichter is het dialect niet machtig en vraagt de bewoner bij de voordeur wat het bord betekend. Kort en 
krachtig: verboden te roken…..! Bij binnenkomst valt haar wel een rooklucht op totdat … de kamerdeur 
opengaat en het er blauw ziet van de sigarettenrook …. Te verbaasd om te reageren legt zij het bezoek af en 
gaat grinnikend naar huis alwaar de douche en wasmachine benut wordt om de geur te verdrijven.  
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Jongerenwerk  
 
 

In het kader van veiligheid en overlast neemt het jongerenwerk deel aan het maandelijkse 
politieoverleg. Hierbij zijn de politie, afdeling veiligheid van de gemeente en de burgemeester 
aanwezig. Per dorp wordt er besproken of er ontwikkelingen zijn. Vooral de politie heeft hier altijd 
de accurate informatie aangezien zij 24/7 present zijn. Mochten er plaatsen zijn waar jongeren 
elkaar ontmoeten en waar eventueel overlast vandaan komt, dan legt de jongerenwerker contact 
met hen.   
 

2019 is een zeer rustig jaar geweest, zowel vanuit de politie als het jongerenwerk zijn er weinig tot 
geen meldingen van overlast geweest in de gemeente Loppersum. In Middelstum is contact 
geweest met jongeren die elkaar ontmoeten bij de Wicher Zitsema school en er is contact geweest 
met de uitbater van Vita Nova.  
 

De jongerenwerker legt contact met jongeren door middel van straathoekwerk. Geografisch is de 
gemeente Loppersum een groot gebied met veel verschillende woonkernen, waardoor het moeilijk 

is regelmatig bij alle kernen langs te gaan. Vandaar dat contact met de politie heel belangrijk is. 
Met betrekking tot overlast op straat is 2019 een zeer rustig jaar geweest. De jongerenwerker  
heeft regelmatig verschillende dorpen bezocht en op de bekende ontmoetingsplekken van de jeugd 
zelden tot geen jongeren aangetroffen.   
 
Ook is de jongerenwerker actief op social media, een plek waar bijna alle jongeren zich bevinden. 

Via o.a. facebook is er contact met jongeren binnen de gemeente Loppersum. Dit is contact in de 
vorm van informatie verstrekking en het is tevens een manier voor het jongerenwerk om te zien 
wat er speelt en wat er te doen is.   
 
Het jongerenwerk biedt ook ondersteuning aan het bestuur en vrijwilligers van jeugdsoos Flits in 
Loppersum. Door de sluiting van het enige café in Loppersum heeft Flits een nieuwe inkomstenbron 
gevonden. Bewoners van Loppersum zochten een nieuwe plek voor o.a. de pubquizen, 

biljartavonden, etc. Flits heeft hier op in kunnen spelen en is goed in staat zowel voor de jongeren 
als voor de overige bewoners van Loppersum een belangrijke voorziening te zijn. Met regelmaat is 
de jongerenwerker aanwezig geweest op de thema-avonden en heeft ook deelgenomen aan de 
bestuurs- en vrijwilligers vergaderingen.   
 
Het jongerenwerk is tevens deelnemer in het signaleringsoverleg DAL. Hier worden signalen, trends 
en ontwikkelingen m.b.t. jeugd besproken en worden specifieke gevallen/groepen ingebracht. 

Overige deelnemers zijn de DAL gemeentes, CJG-DAL, Openbaar Ministerie, Politie, Zorg voor 
Jeugd, HALT, Veiligheidshuis, GGD en de leerplichtambtenaar.   
 
Het jongerenwerk neemt ook deel aan het CJG-DAL preventie team. Met een team 
preventiewerkers vanuit de GGD, het CJG en het jongerenwerk uit Appingedam en Delfzijl worden 
trends en signalen besproken. Vanuit het preventie overleg worden voorlichtingen en trainingen 

georganiseerd, onder andere de KIES training, de SOVA training, maar ook de voorlichtingen m.b.t. 
omgang met sociale media, pesten, etc.   

 
In opdracht van de gemeente heeft het jongerenwerk in de zomer van 2019 intensief contact 
gezocht met jongeren in zowel Middelstum als Loppersum. Voor Neef Herbert was het verzoek om 
de input van de jeugd te verwerken in de aanvraag van het NPG. Het was allemaal nogal op het 
laatste moment aangezien men signaleerde dat met de reguliere bezoeken aan de dorpen van Neef 

Herbert er geen jongeren werden bereikt. Dit kwam vooral door de tijdstippen dat de bus aanwezig 
was, overdag zitten jongeren voornamelijk op school of zijn ze aan het werk. Om die reden is de 
bus extra bijgeboekt en is de jongerenwerker op verschillende avonden er mee op pad gegaan. 
Hierdoor is voornamelijk in Middelstum veel opgehaald bij de jongeren. Vanuit de bezoeken van 
Neef Herbert zijn vervolgafspraken met de jongeren ontstaan waar uiteindelijk een mooi beeld van 
hun toekomstwensen is ontstaan.   
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Ouders voor Elkaar  
 
 

Ouders voor Elkaar ondersteunt gezinnen of leden van gezinnen bij het opgroeien en opvoeden 
door middel van:  
- informatie, voorlichting en advies over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen;  
- het bieden van lichte opvoedondersteuning;  
- het signaleren van opvoedmogelijkheden;  
- het versterken van het sociale netwerk van kinderen en ouders;  
- het organiseren van informele, sociale, praktische en instrumentele steun van ouders bij de 

opvoeding;  
- begeleiding/toeleiding naar hulpaanbod.  
 
In de praktijk houdt dit vooral in dat we ouders laten praten, we samen verkennen en gerichte 
feedback geven als ouders willen praten over de opvoeding. Dit kan ouders steunen bij hun 

leerproces op het terrein van het ouderschap. Bovendien kan daar (vroeg)signalering van 
opvoedingsvragen of –problemen uit voortkomen.   

De volgende opvoedvragen, wensen en behoeften spelen bij de ouders: 
- Hoe pak je de opvoeding aan en wat houdt ouderschap in? Het gaat hierbij om de algemene 

ontwikkeling van kinderen, gezondheid en kinderziektes.   
- Ouders willen iemand treffen waarin ze vertrouwen (kunnen) stellen.  
- Ouders willen zonder afspraak binnen kunnen komen (fysiek of virtueel) voor hulp of advies op 

tijden die passen in het gezinsritme.  

- Ouders willen over alle opvoedonderwerpen praten.  
- Ouders zoeken een luisterend oor, een steunende (sch)ouder en vragen pas in tweede instantie 

om advies en hulp bij problemen.  
- Ouders zoeken dit op een bekende (bestaande) locatie (consultatiebureau, kindcentra, 

bibliotheek).  
- Ouders vinden het belangrijk dat er in eerste instantie geen registratie plaatsvindt.  

 

Het werk van Ouders voor Elkaar wordt gekenmerkt door:  
- herkenbaarheid en laagdrempelig;  
- gemakkelijk en vanzelfsprekend;  
- voor (jonge)ouders, kinderen én professionals;  
- voor allerlei vragen over opvoeden en opgroeien.  
Hierbij wordt aangesloten bij wat er al is op het gebied van opvoeden en opgroeien. Ouders voor 
Elkaar is er voor alle (jonge) ouders en kinderen bij opgroei- en opvoedingsvragen. Door de juiste 

informatie en voorlichting en door advies en een preventief aanbod kan worden voorkomen dat 
zwaardere zorg voor kinderen en jongeren moet worden ingezet. Er vindt zo snel en vroeg mogelijk 
de juiste individuele hulp plaats. Er ontstaat een goed geregeld grensverkeer, in signalering en 
aanpak tussen de belangrijkste opvoedingsmilieus: thuis, school en het publieke domein.  
 
Doelstellingen  

Eén van de doelstellingen is om het CJG laagdrempeliger te maken en de naamsbekendheid van 
het CJG te vergroten. De doelgroep van Ouders voor Elkaar betreft alle ouders, waarbij specifieke 

aandacht is voor ouders die moeilijk bereikbaar zijn. Gezien de doelstelling van het project zijn ook 
de beroepskrachten die binnen het werkveld van het CJG werken onderdeel van de doelgroep van 
het project Ouders voor Elkaar.  
Subdoelen zijn:  
- het aanbod laten aansluiten op vraag en behoefte van ouders en het bereiken van ouders  van 

kinderen van 0-4 en op de basisschool leeftijd;  
- de eigen kracht ontwikkeling en het versterken daarvan;  
- het ondersteunen van professionals en ouders vanuit de principes methodiek pedagogische 

civil society (psc) (o.a. leerkrachten, consultatiebureau, bibliotheek medewerkers);  
- toeleiding en samenwerking naar en binnen het CJG versterken.  
 
 

Middelstum 
Halverwege september 2018 zijn we in Middelstum begonnen met de oriëntatie in de behoeften 
onder (jonge) gezinnen en organisaties om Ouders voor Elkaar weer nieuw leven in te blazen. Dit is 

gedaan door letterlijk de straat op te gaan en mensen te vragen.   
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Al snel zijn er verschillende gesprekken gevoerd met basisscholen, Leger des Heils, kerken, 
consultatiebureaus, verzorgingstehuis, dorpsloket en andere partijen. We werden met 
enthousiasme ontvangen.    
 
Verder hebben wij ons gericht op de werving van vrijwilligers, o.a. door gebruik te maken van 

verschillende PR kanalen, zoals het plaatsen van een persbericht in de lokale kranten en op de 
gemeentelijke website, of via middelstuminfo.nl, het dorpsloket, CJG en SWD. Tevens zijn wij 
benaderd door het dorpsloket om een flyer huis aan huis mee te geven. Deze zijn met succes 
ontvangen.   
 
Wij zijn ons blijven richten om nieuwe vrijwilligers te werven. Ouders voor Elkaar valt of staat met 
voldoende vrijwilligers die kunnen helpen om de activiteiten te draaien. Hoe meer vrijwilligers, hoe 

vaker we open kunnen. Helaas is er weinig animo voor de koffie ochtenden. Ouders geven aan dat 
ze geen tijd hebben en het te druk hebben met het gezinsleven. Ouders zijn wel erg betrokken bij 
de scholen en krijgen hier voldoende informatie. Wel staan ouders open voor incidentele 

activiteiten. Ook gaven ze tijdens ‘aanschuiven aan’ wel behoefte te hebben aan een 
jongerenruimte. Friends is hierin een goede opzet.  
 

 
 

Er is een locatie gevonden in het kerkgebouw de Hoeksteen. Bij aanvang is er een vrijwilliger 
vanuit het ‘Steunpunt’ aangesloten. In het eerste halfjaar zijn er 5 koffieochtenden georganiseerd 
waar o.a. breien voor Roemenië uit voort is gekomen. Er is samengewerkt in het netwerk met de 

scholen, de huisarts, het consultatiebureau, de kindercoach, het dorpsloket, Middelsoam en het 
verzorgingscentrum. Voor PR is een website ontwikkeld en zijn er flyers en een nieuwsbrief 
gemaakt en verdeeld. ‘Aanschuiven aan’ in Middelstum met neef Herbert was een activiteit 
waaraan is deelgenomen. Het contact met de deelnemers werd door de sociaal werker van SWD als 

positief ervaren. 
  
De volgende punten werden als zwak ervaren: 
- de locatie ‘kerk’ werkt drempel verhogend, we waren beperkt zichtbaar;  
- vrijblijvendheid (geen thema activiteiten) en een lage interval (1 x per maand);    
- dag en tijdstip (is deze goed gekozen?);  
- beperkt aantal uren maakt dat de inzet minimaal is;  

- er was geen activiteitenbudget;   
- meer samenwerking met consultatiebureau en Kindcentrum is gewenst; 
- bij aanvang was nog geen locatie en waren er nog geen vrijwilliger(s);  
- er is geen inzicht in de behoefte aan het project in combinatie met overige activiteiten en 

projecten.  
   

Als kansen werden de volgende punten ervaren: 
- de snelle start met activiteiten (koffie ochtend) na de ‘lange aanloop’; 
- start consultatiebureau per augustus 2019 in de Hoeksteen;  
- start koffieochtend en aansluiting in het nieuwe Kindcentrum, dit kon vanaf oktober 2019;   
- aansluiten bij lokale activiteiten, zoals de streekproducten markt 1 x per 3 maand d.m.v.  ouder 

en kind activiteit;  
- dmv. fondsen aanvragen zoals Jantje beton of burendag, voor het opzetten van activiteiten 

voor/door ouder en kind. Hierdoor vergroot de ouderbetrokkenheid; 
- geven van trainingen en workshops;  
- inzet (gedeelde) stagiaire;  
- 1 op 1 contacten en/of begeleiding, ff buurten;  
- signaal vanuit consultatiebureau -> om te richten op etnische doelgroep;  
- Meer samenwerking met het consultatiebureau, het nieuwe Kindcentrum en de 

jeugdconsulenten -> om te zorgen voor gedeelde verantwoordelijkheid.  
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Onduidelijk is de continuering van het project. De gemeentelijke herindeling met veranderende 
krachtenvelden zullen wellicht van invloed zijn op het voortbestaan van dit project. Het is immers 
een project waarvan de continuïteit van de financiering nog onduidelijk is. 
  
Conclusie en aanbevelingen  

De behoefte aan een snelle start in combinatie met een beperkt inzicht in de wensen van ouders in 
Middelstum heeft geresulteerd in ruimte tussen de wensen/behoeften en de aangeboden 
activiteiten.  
 
Aanbevelingen  
- Scope aanpassen: Indien er voldoende aanbod is m.b.t. contact tussen ouders. Inspelen op 

signalen van scholen (kindcentra), consultatiebureau en bibliotheek;  

- Geven van trainingen en workshops op basis van behoefte en signalen;  
- Aansluiten bij bestaande activiteiten (kindcentra, consultatie bureau);  
- Een werkwijze ontwikkelen die de samenwerking tussen betrokken partijen stimuleren;   

- Professionals met meer generalistische rol in een multidisciplinair team voor gemeente 
Loppersum die zich richt op het gebied van preventie.  
 

   
 Logo en flyer ontwerp door enthousiaste vrijwilligster Andrea Gatî. 

 

Trends en Ontwikkeling 2020  
In het komende jaar zullen we actief de Child friendly city’s promoten door de inbreng van 
activiteiten aan de hand van het preventie overleg. De sociaal werker is iedere 6 weken aanwezig 
bij dit overleg. Daarnaast zal ondersteuning worden geboden bij incidentele activiteiten op 
aanvraag. Met het Kindcentrum zal in het voorjaar weer een kinderspeelgoed/kledingbeurs worden 
georganiseerd. Ook zal de ouderbetrokkenheid worden gestimuleerd. De uitvoering hiervan ligt bij 
de ouders en de school. Afspraken hierover staan voor begin januari 2020 gepland. 

De ‘kinder-brei/haak en kleding verstel’ club voor het goede doel: kans arme kinderen in 
Roemenië, loopt nog. Dit wordt georganiseerd door een vrijwilliger die hierin actief is samen met 
verschillende buurtbewoners. De uitvoering hiervan ligt bij de vrijwilligster. De sociaal werker zal 
daarnaast ieder kwartaal het consultatiebureau bezoeken voor overleg. 
 

‘t Zandt 

Er zijn 6 bijeenkomsten geweest waarbij per bijeenkomst gemiddeld 5 ouders en 2 
kinderen aanwezig waren. Thema’s en onderwerpen die werden besproken zijn lezen, eetgedrag, 
duimen, slaapproblemen en burenruzie. Dit laatste overleg is met instemming doorgegeven aan de 
sociaal werker van SWD die betrokken is bij buurtbemiddeling.   
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De sociaal werker van Ouders voor elkaar is ook aanwezig geweest bij een bewonersavond die 
betrekking had op aardbevingsproblematiek. Daarnaast is meegewerkt aan een extra activiteit, de   
kinderspeelgoedbeurs. Deze beurs is samen met lokale organisaties georganiseerd en hierbij zijn 
we geholpen door o.a. timmerfabriek Bos en Kuipers, die € 50,- hebben gedoneerd. Ook inwoners 
van ’t Zandt hebben bijgedragen, zoals een opa, die € 13,- heeft gedoneerd.  

 

 

 

 

 

 
 

Trends en Ontwikkeling 2020  

In het komende jaar willen we de koffieochtenden voortzetten. Er is een planning gemaakt op één 
keer in de maand op donderdagochtend deze door te laten gaan. Ook zal de kinderspeelgoedbeurs 
weer worden georganiseerd, zowel in het voorjaar als in het najaar van 2020. Deze beurs zal in 
samenwerking met ouders worden vormgegeven. Ook zal getracht worden om een eigen opslag 
plekje en/of een verhuur of verkoop plankje ergens te realiseren. Hiervoor zal bij de kerk, camping 

en het buurthuis worden geïnformeerd.  
 
In 2020 zal aandacht worden geschonken aan Child friendly city’s door middel van het promoten 
hiervan en door de inbreng van activiteiten aan de hand van het preventie overleg. De sociaal 
werker neemt iedere zes weken deel aan dit overleg. Daarnaast bezoekt ze ieder kwartaal het 
consultatiebureau. Het contact de scholen en KIDS2B verloopt goed. Daar waar nodig weten wij 
elkaar te vinden.   

 
  

Friends  
 
Het aantal kinderen dat deelnam aan het project Friends is 7. De hulpvragen die gesteld werden bij 

de aanmelding waren: 
- Ik wil nieuwe vrienden ontmoeten; 
- Ik wil goed voorbereid zijn voor de overgang naar de middelbare school; 
- Mijn kind heeft een laag zelfbeeld/concentratieproblemen; 
- Mijn kind is gepest. 

   
Het programma Friends is bedoeld voor kinderen vanaf groep 7 t/m de 1e klas van het voortgezet 

onderwijs. Er wordt gewerkt in een groepje van 7 kinderen (maximaal 6-8). Het programma 
bestaat uit 3 blokken van 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. In dit jaar zijn wij gestart 
met het werven in Middelstum op de basisscholen voor de groepen 7 en 8. Voor het komende 
schooljaar is het streven naar het starten van een tweede groep. De groepen zullen dan als volgt 
zijn ingedeeld: de 1e groep betreft de kinderen uit de groepen 7 en 8 van alle basisscholen uit 

Middelstum ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Hierbij zal mogelijk een tweede groep 

worden gestart in een ander dorp. De 2e groep zal bestaan uit 1e jaars uit het voortgezet 
onderwijs (doorstromers en instromers van 1e jaars). Deze groep zal zich met name richten op 
huiswerkbegeleiding, planning en organiseren in samenwerking met de mentor uit het  
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project Jimmy’s DAL, voor plezier op school en jongerenwerk. Er zal meer overleg plaatsvinden met 
het voortgezet onderwijs. De eerste kennismaking zal gaan over onze verwachtingen. Het tijdstip 
en de dag waarop deze groep bij elkaar komt is afhankelijk van roosters van school. De training ‘Ik 
leer leren’ zal hier worden toegepast.  
 

Positieve gezondheidstest  
De online positieve gezondheidstest slaat aan. Deze test wordt door de kinderen gemaakt. Aan de 
hand hiervan komt de sociaal werker bij de ouders thuis voor een intake/kennismakingsgesprek en 
wordt het programma van ‘Friends’ zo goed als mogelijk aangepast. De beantwoording van de 
vragen in de tool stimuleert de kinderen om na te denken hoe zij zich voelen in breedste zin van 
het woord. Het maakt de kinderen niet alleen meer bewust van hun ervaren gezondheid, maar 
helpt ook om na te denken wat voor hen belangrijk is en wat ze kunnen doen om hier te komen.   

 

   
Voorbeeld ingevulde positieve vragenlijsten  

 
Samenwerkingspartners  

Het opzetten van een Friends groep staat of valt met een goede samenwerking. Dat is de basis 

voor een succesvolle selectie en begeleiding van kinderen. De samenwerking vindt plaats met: 
- Gemeente Loppersum (als opdrachtgever, regievoerder, financier);  
- Basisscholen in Middelstum (werving);  
- SWD (algemene begeleiding, uitvoering, Jongerenwerk, maatschappelijk werker);  
- Lokale verenigingen (o.a. mentorproject kans050, Jimmy’s,  sport4connect,- muziekvereniging 

en IVAK).  

  
De volgende onderdelen vormen een leidraad voor Friends en zullen in verschillende activiteiten 
terugkomen door in te spelen op de actualiteiten van de groep:  
- Wie ben ik: wat kan ik goed, wat vind ik lastig;  
- Hoe kom ik over: houding, aankijken en stem; 
- Omgaan met emoties: emoties herkennen, handig reageren; 
- Positief denken: gedachten veranderen, relativeren; 

- Ontspannen: ademhaling, eigen chill-plan; 

- Sociale vaardigheden: praatje maken, vrienden, ruzie; 
- Opkomen voor jezelf: nee zeggen, om hulp vragen; 
- Kritiek: kritiek geven, reageren op kritiek; 
- Grenzen aangeven: reageren op plagen en pesten; 
- Situaties handig aanpakken: inzicht in eigen handelen.  
  

Doelen zijn:   
- Ervoor zorgen dat kinderen de ‘luikjes’ open hebben staan voor het opnemen van lesstof;  
- Leren van elkaar; 
- Inzicht in eigen leermogelijkheden; 
- Leren van een goede leerorganisatie; 
- Aanleren van helpende leer strategieën.   

Essentieel is dat je samen met de kinderen erachter komt wat goed gaat, welke goede 
eigenschappen en talenten ze hebben en waarmee ze hun leren kunnen verbeteren.   
  

De bijeenkomsten zijn als volgt opgebouwd:   
- inleiding door de groepsbegeleider (kringgesprek); 
- evaluatie van de vorige bijeenkomst (kringgesprek);  
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- plaatsvinden van de activiteit;   
- nabespreken van de activiteit, ervaringen uitwisselen (kringgesprek);  
- vooruitblik naar volgende bijeenkomst met een eventuele opdracht voor thuis, waarbij ze de 

ervaringen en aangeleerde vaardigheden direct toe kunnen passen.  
 

In blok 1 wordt gestart met intakegesprekken. Met alle kinderen en hun ouder(s) wordt thuis aan 
de hand van een groepsgevoel vragenlijst en de online vragenlijst positieve gezondheid, een 
intakegesprek gehouden. Het gaat hierbij om kennismaking en elkaar leren kennen. Hierdoor wordt 
meer achtergrondinformatie opgehaald door de sociaal werker. Het 1e blok heeft in het teken 
gestaan van kennismaking en teambuilding. Er is een theaterworkshop georganiseerd in 
samenwerking met Sport4connect waar o.a. houdingsaspecten naar voren kwamen, bijvoorbeeld 
hoge en lage status. Ook is het IVAK langs geweest met ideeën over het pimpen van de ruimte 

waarbij de kinderen ontwerpen hebben gemaakt waarvan het uiteindelijk de bedoeling is dat 
ouders/kinderen en het beheer van het multifunctioneel centrum de ruimte ‘oppimpen’ naar deze 
voorbeelden. Het doel hiervan is talentontwikkeling, samenwerken en ondernemen. De uitvoering 

heeft helaas nog niet plaatsgevonden. Het bestuur van het gebouw is ook laaiend enthousiast dat 
er weer gebruik wordt gemaakt van de ruimte en denken erg mee!   
 

Aan het eind van het blok werd een introductie middag gehouden. Dit betekende dat iedereen een 
introducé mocht meenemen met als doel om nieuwe kinderen enthousiast te maken. Er wordt 
samengewerkt met partijen zoals: Jimmy’s DAL voor o.a. huiswerkbegeleiding, een collega 
maatschappelijk werker voor het geven van weerbaarheid/ontspanningsoefeningen, het IVAK en 
Sport4connect. Er is in blok 1 een extra dag ingepland voor het Sint en Piet spel. Ook is de groep 
op een uitje geweest naar een Escape room, dit om het versterken van samenwerking binnen de 
groep te bevorderen.  

 
‘Hallo Thérèse,  
Wat heb je leuke plannen. Natuurlijk mag A 
mee. En indien ik vrij ben ga ik ook graag 
mee, wanneer de datum bekend is hoor ik het 

graag en laat ik je weten of ik kan rijden’.  
 

 

‘Hierbij de test van M. Zij kijkt nu al weer uit 
naar de woensdagmiddag. M komt helemaal 
weer blij terug en heeft veel verhalen en 
ideeën’.  

 

‘A vind het nog steeds erg leuk om 
naar Friends te gaan en komt enthousiast  
weer thuis’.  
 
 

 
 ‘Ik heb zin in morgen tot dan’,   
 

‘A heeft het erg naar zijn zin in de groep!’  
 

‘Het is alleen al leuk om 
de blije gezichten te zien!’ 

 
Een aantal reacties van ouders en kinderen  

 
Tools en middelen welke zijn ingezet in blok 1 
Uit het werkboek sociale vaardigheden ‘de ander en ik’ is het onderdeel ‘Wie ben ik’ gebruikt. Als je 

goede sociale vaardigheden hebt, kun je leren om op een positieve manier met andere mensen om 
te gaan. Ook kun je hierbij denken aan goed voor jezelf opkomen, weten hoe je kunt omgaan met 
pesten, goed met anderen kunnen praten en goed kunnen samenspelen. In ‘wie ben ik’ hebben wij 
tijdens Friends gekeken naar wie het kind is en hoe de vaardigheden van het kind zijn door het 
invullen van opdrachten.  
 
Als voorbeeld hiervan: bedenk 3 complimenten ‘Wat kan je goed’, maar ook het invullen van 

schaalvragen als: ‘Ik vind dat ik genoeg vrienden heb’, ‘Ik kan goed omgaan met conflicten 
(moeilijkheden met anderen)’, ‘Ik kan goed samen werken’ en ‘Ik maak gemakkelijk contact met 
anderen’.  
 
Daarnaast werden junior coachkaarten gebruikt, een complimentenbon: eens in de zoveel tijd 
moeten de kinderen voor elkaar complimenten opschrijven. Dit geeft ze een enorme boost in 

zelfvertrouwen. Ook werd via het invullen van een dierentest veel ontdekt. Het doel van deze 
dierentest is om een eigen manier van leren te ontwikkelen en dit groepsgewijs te vertellen wat dit 

voor hem of haar betekent. Ook is in de groep besproken wat de voor- en nadelen zijn van de 
verschillende dieren. Bewustwording van een eigen manier van leren was het resultaat. De 
kinderen hebben een uitdraai mee naar huis gekregen van de beschrijving per dier met voor alle 
dieren handige leertips om te bespreken met de ouders.   
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 Bij dit kind komt de Bever als hoogste score, dit betekent ‘Dat je ervan houdt om dingen te doen. 
Er mag actie zijn en je houdt van bouwen, aanraken en voelen waarmee je bezig bent. Je wilt 
graag en veel bewegen en houdt waarschijnlijk ook van knutselen’.   

Tips:   
- Leer door te doen: gebaren, bewegen, lopen, springen, met een balletje gooien, in een stressbal 

knijpen, trampoline springen;  
- Luister naar de lesstof op je telefoon, terwijl je hardloopt;  
- Maak met kaartjes waar je je lesstof op schrijft;  
- Gebruik een balansplank of grote bal om op te zitten tijdens het leren;  
- Schrijf je lesstof op whiteboard en loop heen en weer als je leert.   
(bron: Tea Adema, Ik leer leren) zie ook link: https://teaadema.nl/2015/04/leren-als-een-bever/   

 
Voorbeeld ingevulde dierentest  

  

 
  

https://teaadema.nl/2015/04/leren-als-een-bever/
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Ondersteuning bij bewonersinitiatieven ‘t Zandt 
 
 

Het jaar 2019 heeft voor het opbouwwerk veel in het teken gestaan van de versterkingsopdracht 
aardbevingsproblematiek.  

 

Het afgelopen jaar heeft de sociaal werker regelmatig overleg gehad met de NCG en de 
projectleider van ’t Zandt. Ze heeft bijna alle bewonersbijeenkomsten bijgewoond en heeft 
daarnaast 34 mensen thuis bezocht. De plannen voor de sloop/nieuwbouw van de Tuinbouwstraat 
zijn door de bewoners en Marenland ontwikkeld. Het opbouwwerk is hier steeds bij betrokken 
geweest. Dit mede om de bewoners bij te staan in het helder krijgen van de grootse dingen die op 
hen af gaan komen. Er is meegedacht bij het realiseren van de wisselwoningen die gebouwd 
moeten gaan worden en de behoefte onder de bewoners van ’t Zandt naar het nieuw te bouwen 

cluster levensloopbestendige woningen aan de Hoofdstraat is gepeild.  
 

Daarnaast is de sociaal werker nauw betrokken bij de ontwikkeling en de planvorming van 
de Karshof. Ook hier is het van belang om te bewaken dat bewoners betrokken zijn en blijven bij 
de ontwikkelingen in hun hofje. Het is van belang de bewoners ‘erbij’ te houden. Bewoners willen 
graag snelle vorderingen terwijl dit meestal niet het geval is. Bewoners worden ondersteund waar 

dat mogelijk is. Ze worden zoveel als mogelijk van eventuele informatie voorzien en worden 
begeleid in het zich ‘thuis gaan voelen’ in de nieuw te ontwikkelen situatie.  

 

Er is in het afgelopen jaar veel energie gestoken in het gaande houden van de gesprekken tussen 
bewoners en NCG en/of woningbouworganisatie. Dit was met name nodig omdat door frustraties zo 
nu en dan het gesprek dreigde te escaleren of zelfs volledig afgebroken werd.  
 
Op verzoek van de bewoners, de kerken en dorpsbelangen is de sociaal werker toegevoegd aan de 
organisatie van het Zandtsterfestival, een laagdrempelige grote activiteit voor- en door de 
bewoners van ’t Zandt. De bedoeling is om door middel van dit evenement de inwoners van het 

dorp nog meer te verbinden met elkaar en daar waar nodig is, de mensen te kunnen laten 

ontspannen.   
  
Vanaf juni tot oktober heeft de sociaal werker deelgenomen aan Neef Herbert. Dit initiatief van de 
gemeente om met alle bewoners in gesprek te gaan, is een belangrijk onderdeel geworden voor 
het te ontwikkelen sociaal beleid van de gemeente Loppersum. Hier is geïnventariseerd wat de 

bewoners belangrijk vinden in hun dorp en welke behoeftes er leefden bij de inwoners. 
 
Bijeenkomsten in Middelstum en ’t Zandt zijn bijgewoond en daarnaast is actief meegedraaid in de 
bezoeken van de bus van Neef Herbert in Middelstum, ’t Zandt, Wirdum, Oosterwijtwerd,  
Leermens, Toornwerd, Garsthuizen en op Loppersum tijdens de jaarmarkt. 
  
Los van het werk als opbouwerker en bewonersondersteuner is de sociaal werker in het afgelopen 

jaar nog betrokken geweest in de PGA (persoonsgebonden aanpak) van de Beukweg. In oktober 
2019 is dit traject definitief afgerond.   
 

 

 Oude herberg naast de kerk in ‘t Zandt 
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Buurtbemiddeling 
 
 

In de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum wordt buurtbemiddeling veel ingezet bij 
casussen die te maken hebben met algemene onmin tussen buren. Bij een aantal casussen 
bleken meervoudige problematieken voor te komen, ook zijn een aantal casussen verwezen naar 
de professionele hulpverlening. Bij 8 casussen werd de hulpverlening betrokken bij de oplossing 
van het probleem.  
   
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 6 
trainingen worden door de GGD gegeven. Ook willen er meer vrijwilligers geschoold worden in 
groepsbemiddeling.   
   

In de gemeente Loppersum zijn er in 2019 8 casussen buurtbemiddeling aangeboden verdeeld 
tussen de verschillende dorpen als volgt:  

Loppersum 2  
Middelstum 2  
Eenum 1  
Wirdum 1  
’t Zandt 1  
Zeerijp 1  

De cijfers voor het hele DAL gebied staan hieronder vermeld.   
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Maatschappelijke begeleiding statushouders 
 
 

Taakstelling en huisvesting   
De rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders er per gemeente gehuisvest moeten 
worden: de gemeentelijke taakstelling. Zij moet binnen de wettelijke termijn van een half jaar 
gerealiseerd worden. De aardbevingsproblematiek belemmert echter het aanbod aan woningen 
voor statushouders. Daarnaast heeft het COA in 2019 onvoldoende statushouders kunnen koppelen 
met de gemeente vanwege een lagere instroom van asielzoekers maar met name door de grote 
achterstand die de IND heeft in het afhandelen van asielverzoeken. De taakstelling voor 2019 was 

8. Er zijn in 2019 drie koppelingen gemaakt door het COA. De gemeente stond op 1-1-2018 in de 
min (7 statushouders te weinig geplaatst), op 1-1-19 is dit opgelopen naar 9. In 2019 zijn er 
uiteindelijk 6 statushouders gehuisvest.  
 
De realisering van de taakstellingen is gedelegeerd door de DAL-gemeenten bij de SWD. 

Meermalen per jaar overleggen de ketenpartners (Werkplein Fivelingo, woningcorporaties, 
beleidsambtenaren gemeenten, regievoerder van de COA en medewerkers I&I) om te komen tot 

nadere afspraken omtrent de realisering van de taakstellingen. De projectcoördinator van I&I 
nodigt alle partijen voor de vergaderingen uit, zit deze voor en heeft tussentijds regelmatig overleg 
aangaande de plaatsingen met de ketenpartners en monitort het gehele proces.  
 
Maatschappelijke begeleiding en de participatieverklaring   
In Loppersum werd op 1 januari 2019 begeleiding geboden aan 63 statushouders en op 31-12-19 

aan 54. In de werkwijze, de filosofie, wordt uitgegaan van de gehele mens in alle facetten 
waarmee deze nieuwe Nederlander te maken krijgt. Geen versnippering, geen kastje naar de muur 
politiek, maar een integrale aanpak, concrete belangenbehartiging, op de persoon toegesneden.  
Middels planmatige aanpak wordt gewerkt aan het zelfstandig leren handelen van de 
statushouders: sociale, educatieve en professionele zelfredzaamheid.  
De maatschappelijke begeleiding is intensief, kenmerkt zich door maatwerk en kent 4 kerntaken:  
- Persoonlijke begeleiding is de belangrijkste kerntaak. Dit gaat vooral om het opbouwen van een 

band met de statushouders. Oog hebben voor- en werken aan het persoonlijke 
welzijn. Als de vluchteling in balans is, kan worden gewerkt aan de toekomst, kunnen doelen 
worden gesteld.   

- Maatschappijoriëntatie en sociale activering De sociaal werker heeft de functie van wegwijzer in 
de Nederlandse samenleving en in de directe woonomgeving. Hierbij valt te denken aan vragen 
als: waar vind ik goedkope winkels, hoe maak ik een afspraak bij de tandarts en hoe 
werkt de OV-chipkaart en e.d. Sociale activering is bedoeld om de integratie te bespoedigen. 

Dus sporten en vrijwilligerswerk doen met de mensen in het dorp. Deelnemen aan 
die lokale samenleving, praten en doen met, hoe gebrekkig ook.  

- Rechtsbescherming Bij materiële rechtsbescherming gaat het om de rechten en plichten van de 
vluchteling op materieel gebied: uitkering, studiefinanciering, kinderbijslag, kindgebonden 
budget, huur- en zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen en waterschapslasten etc. Bij zaken aangaande het vluchtelingenrecht gaat 

het o.a. om het recht tot gezinshereniging, vreemdelingenpaspoort, omzetten van 
verblijfsrecht, naturalisatie, enzovoort.  

- Taal-Onderwijs-Werk (TOW) Activiteiten in het kader van TOW zijn toeleiding naar de 
inburgeringslessen, voorbereiding op het inburgeringsexamen, taalcoaching, volgen van 
een (schakel)opleiding en waar mogelijk toeleiding naar werk. Maar ook het onderwijstraject 
van de kinderen vereist alle aandacht.   

  

Participatieverklaring   
De participatieverklaring is met ingang van 1 oktober 2017 een verplicht onderdeel van de 
inburgering. In 2019 hebben 2 statushouders de verklaring ondertekend, na een workshop die door 
de sociaal werkers is gegeven.    

  
Vrijwilligers   
De ondersteuning aan de statushouders in de gemeente Loppersum wordt hoofdzakelijk gedaan 
door vrijwilligers. Op elk adres zit een huisbegeleider en een taalcoach, veelal dorps-/straatgenoten 
van de statushouder. De huisbegeleider is tussen de 4 en 20 uur per week actief, de taalcoach 
tussen 1 en 5 uur. Zij worden en zijn de vertrouwenspersoon en worden vaak als familielid 

opgenomen bij de statushouder en worden vader, moeder, broer, zus, opa of oma genoemd. Zij 

staan altijd paraat. De 19 vrijwilligers en de coördinator, allen 55+, 4 mannen en 15 vrouwen, 
hebben 2-32 jaar ervaring (gemiddeld meer dan 10 jaar) in de begeleiding aan statushouders. 
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Drie van hen zijn zelf vluchteling geweest. Zij geven het (dagelijkse) gezicht aan de begeleiding 
van de statushouders in de gemeente Loppersum en zonder hen kan hier geen invulling aan 
worden gegeven. Noaberschap in optima forma: als vrijwilligersorganisatie werken, invulling geven 
aan de ‘participatiemaatschappij’, veel vrijwilligers, weinig uren voor de beroepskracht.  
  

In juni hebben de vrijwilligers een gesprek gehad met de directeur van SWD. Er is o.a. gesproken 
over de afstand die gevoeld wordt tussen SWD als brede welzijnsinstelling en het plaatselijk 
vrijwilligerswerk voor statushouders in de gemeente Loppersum. Meermalen hebben vrijwilligers op 
persoonlijke titel naar de gemeente geschreven om hun zorgen kenbaar te maken over het 
gemeentelijk beleid zoals verwoord in de beleidsnotitie ‘Integraal plan van aanpak huisvesting, 
inburgering en integratie van statushouders’. Ze voelen een spanningsveld tussen het gemeentelijk 
beleid en de visie op inburgering van de vrijwilligers. Begin 2020 zal de beleidsambtenaar 

minderheden in gesprek gaan met de vrijwilligers.    
  
Eenmaal per 6 weken vergaderen de huisbegeleiders om de voortgang te bespreken en om het 

begeleidingsproces waar nodig bij te stellen. Naast de vele huisbezoeken, wordt op 
kantoor Loppersum spreekuur gehouden op de woensdagmiddag. Het spreekuur dient als extra 
service tijdens de begeleiding.   

 

Alle vrijwilligers uit de drie gemeenten hebben deskundigheidsbevordering aangeboden gekregen. 
De vrijwilligers hebben de thema’s van deze scholing zelf aangedragen: ‘van huisvesting tot 

inburgering’ en ‘van participatieverklaring naar praktijkervaring’.   
   
Op 13 mei 2019 is door de sociaal werker een inleiding gehouden over het werk voor 
statushouders in Loppersum voor de Raadscommissie van de gemeente. Zowel de raad als de 
publieke tribune waren geraakt door het verhaal dat eindigde met: ‘Onze statushouders hebben 
alles achtergelaten, woonden in hun land, met hun familie, waren iemand, gekend en erkend. Hier 
voelen velen zich afgesloten,  alleen, weg van dat  ‘wij‘ gevoel, ontworteld, gedevalueerd van 

‘iemand‘ naar ‘niemand’. Opgesloten in de verwerking van hun verleden, met vaak verschrikkelijke 
beelden, vol met zorgen over hen die ze moesten achterlaten, niet alleen hun gezin, maar ook de 

rest van de familie, ouders, broers, zussen, neven en nichten. Voor hun ogen zien ze de razende 
Nederlandse samenleving voorbij trekken …. druk, druk, druk.  Wie kijkt er, naast onze onbetaalbare 
vrijwilligers, wie kijkt er naar ze om, vraagt even hoe het gaat, durft de drempel van het vreemde, 
die andere cultuur over te gaan… tijd maken voor die mens, die vluchteling die je moeilijk, vaak 

niet verstaat, even een praatje op straat, voor de school, op het station, bij de bushalte.  Dat 
omzien naar elkaar, die stap naar elkaar toe, op weg naar een wederzijds gevoel van: je bent 
welkom, hier ligt je toekomst, op weg naar: je bent één van ons…. Dit is en blijft een uitdaging voor 
ons allen’.  

 

De Ommelander Courant weidde een uitgebreid artikel aan de toespraak en concludeerde dat:  
‘de verschillende fracties over elkaar heen buitelden in hun lofbetuigingen aan die vrijwilligers die 

voor de statushouders in Loppersum en hun coördinator’.   

  
Scholing 
Er is gesignaleerd dat veel statushouders na een intensief traject van 1,5 jaar nog niet in staat zijn 

zelfstandig hun financiële huishouding te runnen. Voor hulp kunnen ze dan een beroep doen 
op het Steunpunt Administratie. Het is goed om hulp te bieden, daarnaast hebben we een aanbod 
ontwikkeld om mensen te leren hoe zij beter met hun financiën om kunnen gaan. Het gaat hierbij 

om een collectief aanbod voor deze doelgroep. Van een al bestaande training ‘Alles over geld’ is 
een update gemaakt. De tekst is herzien en de lay-out aangepast. Ook is hierbij een ‘train de 
trainer’ handleiding geschreven. In oktober 2019 zijn consulenten van het Werkplein en 
hulpverleners van SWD getraind om de training te geven. De training wordt in 2020 aangeboden 
aan de doelgroep. 
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Overige opdrachten 
 
 

Met onderstaande taak is SWD ook actief geweest in de gemeente Loppersum. Hierover wordt 
apart verslag gedaan, hieronder worden deze opdrachten kort toegelicht. 
   
Budgetmaatjes  
In 2019 hebben 49 cliënten hulp gehad van de Budgetmaatjes. Dit aantal is vergelijkbaar met het 
voorgaande jaar. Vorig jaar hebben we geconcludeerd dat er weinig doorstroom was in de dossiers. 
De trajecten zijn langdurig. In de opzet van het project was hier ook rekening mee gehouden. 

Het gaat immers vaak om een moeilijk leerbare groep mensen, die tijd nodig hebben om nieuw 
gedrag aan te leren.  
 
Toch hebben we kritisch gekeken naar ons werkproces. Budgetmaatjes zijn vrijwilligers die zich 
met hart en ziel inzetten voor hun cliënten en de tijd voor hen nemen. Dat is een kracht, want 

doordoor kan er groei ontstaan. Een andere kant hiervan is dat het afsluiten van dossiers lastig 
is. Cliënten wennen aan de komst van een budgetmaatje en de stap naar zelfstandig verder gaan 

kan spannend zijn.  
 
Om dit beter te kunnen regelen hebben we twee dingen geïntroduceerd:  
1 De cliënten ontvangen na afloop van een traject een brief met de mededeling dat het contact 

is beëindigd, maar dat ze met vragen altijd terecht kunnen bij het Steunpunt Administratie. 
Een folder van het Steunpunt wordt bijgevoegd. Zo bieden we de cliënten nog een vangnet 

waardoor ze wel zelf actief in actie moeten komen om er gebruik van te kunnen maken. 
De client moet er naar toe i.p.v. dat er iemand thuis komt. Ten tweede wordt het gemakkelijker 
voor het Budgetmaatje om met een gerust gevoel een contact af te sluiten. 

2 We hebben een evaluatieformulier geïntroduceerd. Op dit formulier kan worden ingevuld welke 
doelen de client wil halen en wat hij al heeft gehaald. Dit formule kan gebruikt worden bij het 
begin van het contact en regelmatig weer herhaald worden als het Budgetmaatje en/of de cliënt 
behoefte heeft om even weer de doelen scherp te stellen. Hierdoor weten cliënt en 

Budgetmaatje samen beter waar ze aan willen werken.  
 
Verloop Budgetmaatjes 
In 2019 is één Budgetmaatje gestopt omdat hij een baan had gevonden. Vier Budgetmaatjes 
moesten hun werkzaamheden op een laag pitje zetten vanwege privé omstandigheden. We hebben 
drie nieuwe Budgetmaatjes kunnen verwelkomen. Deze meldden zich aan bij SWD omdat ze ‘iets 
met regeldingen en financiën ’wilden doen. De gezamenlijke intake met het Steunpunt heeft 

opgeleverd dat vrijwilligers bewust gekozen hebben voor het Budgetmaatje zijn of soms ook beide 
doen: het Steunpunt Administratie en het Budgetmaatjesproject. Zij draaien inmiddels volledig 
mee met het team.  
 
Training 
De budgetmaatjes hebben twee trainingen gevolgd. Een 

training sociale wet- en regelgeving en een training  
interculturele communicatie. Voor de nieuwe  

Budgetmaatjes waren er de introductie trainingen. Deze 
zijn twee keer gegeven, beide i.s.m. het 
Budgetmaatjesproject van Mensenwerk Hogeland.  
  
De zes wekelijkse bijeenkomsten  
De zes wekelijkse bijeenkomsten worden goed bezocht. De budgetmaatjes wisselen ervaringen uit. 
Zowel lastige vraagstukken als successen worden gedeeld.  
 
De cliënten  
Tijdens het kennismakingsgesprek tussen cliënten en vrijwilligers is er altijd een beslismoment of 
beide met elkaar verder willen. Dit jaar zijn alle matches geslaagd en werd er verder samen een 

traject ingegaan.  
 
De groep cliënten die geholpen wordt door de Budgetmaatjes blijft heel divers. Oud en jong, met 
meer- of minder mogelijkheden. Dit jaar zijn er opvallend veel cliënten die ernstig ziek 

zijn. Budgetmaatjes komen soms bij cliënten die terminaal zijn en regelen dan veel zaken voor 
voorafgaand- en na de uitvaart. We houden hierbij goed de vinger aan de pols hoe belastend het 

werk is voor de vrijwilliger.   


