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Inleiding

Daarna zoomen we nader in op de verschillende 
ondersteuningsvormen. In onze dienstverlening maken 
wij onderscheid tussen individuele en collectieve 
ondersteuning. Onder individuele ondersteuning vallen 
individuele trajecten, leun en steun-trajecten en het 
bieden van informatie en advies. In de rapportage laten 
wij, met behulp van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) 
zien op welke leefgebieden inwoners van de gemeente 
Oldambt, per ondersteuningsvorm, hulpvragen hebben 
gesteld. Tevens brengen wij met behulp van deze ZRM 
de impact van de individuele trajecten in kaart. 

Een groot deel van 2020 stond in het teken van de 
ingrijpende landelijke maatregelen als gevolg van de 
coronapandemie. Om deze reden hebben we onze 
reguliere collectieve activiteiten een groot deel van het 
jaar noodgedwongen stop moeten zetten. Vorig jaar zijn 
er ondanks deze omstandigheden wel vele andere 
passende en zinvolle activiteiten georganiseerd. Ook 
hebben we onze dienstverlening op een goede manier 
kunnen continueren.

In of door het coronajaar is het belang van het welzijn 
van burgers weer eens extra benadrukt. We hebben 
gezien dat de maatregelen in sommige gevallen grote 
gevolgen hebben (gehad) voor het welbevinden van 
inwoners. Zo lag er eenzaamheid op de loer, zowel bij 
jongeren als bij ouderen. Het belang van ons werk is 
daarmee ook weer aangetoond. We lichten in deze 
jaarrapportage een aantal initiatieven toe die we in 
2020 hebben opgezet omdat de bijzondere omstandig-
heden wegens corona daar wat ons betreft om vroegen. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Rob Kah
Jannie Dekker
Catharina Veentjer

Voor u ligt de jaarrapportage van 2020 van Sociaal Werk Oldambt 
(SWO). In deze rapportage schetsen wij u het cijfermatige beeld 
van onze dienstverlening gedurende het jaar 2020 en blikken wij 
terug op projecten die we hebben gedaan. We starten zoals 
gebruikelijk met het schetsen van algemene cijfers, zoals het aantal 
lopende casussen en de in- en uitstroom. In dit deel zeggen we ook 
iets over de gemiddelde doorlooptijd van de casussen in 2020.
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Jaarverslag
2020

Algemene cijfers
In 2020 zijn er 344 individuele trajecten en 
230 leun en steun-trajecten in behandeling 
geweest. Daarnaast hebben inwoners 652 keer 
gebruik gemaakt van de kennis van onze 
medewerkers door een vraag voor informatie en 
advies te stellen. Ook waren er in 2020 in totaal 
122 collectieve trajecten gaande. Onder deze 
collectieve trajecten vallen georganiseerde 
collectieve activiteiten en het aantal inwoners 
dat daaraan deelgenomen heeft. Zoals in de 
inleiding is genoemd heeft een deel van de 
activiteiten door corona niet plaats kunnen 
vinden. Later in deze rapportage gaan we uit-
gebreider in op de bijeenkomsten en activiteiten 
die in 2020 wel zijn georganiseerd.
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Type dienst Aantallen in behandeling

Individuele trajecten 344

Leun & Steun 230

Collectieve activiteiten 122

Informatie & Advies 652

De instroom in 2020 kunnen we zien aan de hand van 
het aantal nieuwe casussen dat is opgestart en de 
uitstroom aan de hand van het aantal casussen dat is 
afgesloten. In 2020 zijn er 251 individuele trajecten, 
140 leun en steun-trajecten en 22 collectieve trajecten 
opgestart en 631 nieuwe informatie en advies-contac-
ten geweest. In deze periode zijn er 195 individuele 
trajecten, 115 leun en steun-trajecten en 1 collectief 
traject afgesloten en 267 informatie en advies-contac-
ten beëindigd. De reden van afsluiting van een traject 
gebeurt in de meeste gevallen in gezamenlijk overleg 
tussen de medewerker van SWO en de inwoner (142x). 
Vaak redt een inwoner zichzelf weer na afronding van 
een traject (72x). In 29 gevallen was er sprake van een 
afsluiting van een individuele casus en het opstarten 
van een leun en steun-traject. 

Type dienst Aantallen 
opgestart

Aantallen 
afgesloten

Individuele trajecten 251 195

Leun & Steun 140 115

Collectieve activiteiten 22 1

Informatie & Advies 631 267

Ten derde hebben wij zicht op de gemiddelde 
doorlooptijd van afgesloten individuele trajecten en 
leun en steun-contacten. In 2020 was de gemiddelde 
doorlooptijd van lopende individuele trajecten 173 
dagen en bij leun en steun 260 dagen. Dit laat zien dat 
een leun en steun-traject, gezien het type dienstverle-
ning, gemiddeld langer duurt dan een individueel traject. 

Informatie en advies

We bieden informatie en advies aan mensen met 
eenvoudige en enkelvoudige vragen, die we vaak met 
een eenmalig kortdurend contactmoment weer op weg 
kunnen helpen. Sinds 2019 wordt er met een app 
gewerkt die medewerkers de mogelijkheid geeft om 
deze vragen eenvoudig te registreren. Er wordt geen 
uitgebreide ZRM ingevuld, maar er worden één of twee 
vragen beantwoord waarmee de inwoner weer verder 
kan. De app kan anoniem worden gebruikt. Er wordt 
wel een hoofddomein van de ZRM geregistreerd zodat 

we kunnen zien op welke leefgebieden de hulpvragen 
van inwoners betrekking hebben gehad. 

In 2020 is SWO 652 keer om informatie en advies 
gevraagd. Zie hieronder de verdeling onder de twee 
teams van SWO. Team Centrum is verantwoordelijk 
voor het gebied Winschoten, Heiligerlee en Westerlee 
(aansluitend bij gebied 3 van de gemeente Oldambt). 
Team Noord Oost is verantwoordelijk voor de andere 
gebieden in de gemeente (alles boven de A7). Anonieme 
vragen en vragen die binnen komen bij de aanmeld-
dienst worden onder Team Centrum geregistreerd. Dat 
verklaart het hogere aantal vragen bij dat team. Vragen 
om informatie en advies hebben het vaakst betrekking 
gehad op financiën, maar ook activiteiten dagelijks 
leven, huisvesting, geestelijke gezondheid en huiselijke 
relaties scoren hoog. 

Aantallen

476

Team
centrum

Team
noord oost

176

Ingevulde domeinen

101

Financiën Activiteiten
dagelijks
leven

Huisvesting Geestelijke
gezondheid

Huiselijke
relaties

76 69 68 51

Individuele trajecten – aantallen

Wij voeren individuele trajecten uit op het moment dat 
inwoners complexere problemen hebben, die 
frequentere en intensievere hulp en ondersteuning van 
ons vragen. In deze trajecten wordt bovendien naar een 
concreet doel toegewerkt. In 2020 waren er 344 
openstaande individuele casussen. Dit zijn casussen 
waarbij de ZRM (in principe) aan het begin en aan het 
einde van een traject wordt ingevuld. De onderste 
grafiek geeft weer op welke hoofddomeinen de 
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openstaande individuele trajecten in 2020 waren 
gebaseerd. Dit laat zien dat individuele trajecten in 
2020 het vaakst zijn opgestart na hulpvragen op gebied 
van huiselijke relaties en geestelijke gezondheid, maar 
ook individuele trajecten op gebied van financiën en 
huisvesting kwamen in 2020 veel voor. 

Aantallen

219

Team
centrum

Team
noord oost

125

Ingevulde domeinen

126

Huiselijke
relaties

Geestelijke
gezondheid

Financiën Huisvesting Sociaal-emotionele 
ondersteuning 
(Ouderschap)

109 90 74 69

Individuele trajecten – effecten voor 
cliënten

Sinds 2018 worden individuele hulpvragen door SWO 
beoordeeld en gemonitord via de ZRM. Dit maakt het 
mogelijk om de eventuele groei van een inwoner op de 
ZRM te meten, nadat wij een individueel traject hebben 
uitgevoerd. In 2020 is de ZRM aan de start van een 
traject in bijna 95% van de gevallen ingevuld. In deze 
periode is in ongeveer 72% van de gevallen het vooraf 
gestelde doelscore gehaald. 
 
ZRM

94,6%
INDIVIDUELE TRAJECTEN MET EEN 
INGEVULDE START ZRM

71,9%
DOELSCORE BEHAALD

Daarnaast kunnen we zien welke progressie we per 
ZRM-domein hebben geboekt. We maken hierbij 
onderscheid tussen hoofddomeinen en niet-hoofd-
domeinen. Hoofddomeinen zijn de domeinen waar de 
hulpvraag van de cliënt en onze dienstverlening 
betrekking op had. We registeren ook op de niet-hoofd-
domeinen, om zo de eventuele ‘bijvangst’ te kunnen 
meten. In deze jaarrapportage beperken we ons tot de 
hoofddomeinen op de ZRM. In de figuur hieronder is 
het verschil tussen de start- en de eindmeting (per 
hoofddomein) over 2020 te zien.
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Ten derde kunnen we per domein zien in hoeverre we 
de door onszelf gestelde doelscores behalen. Zie het 
plaatje hieronder voor een overzicht van het percentage 
behaalde doelscores per domein. De doelscores zijn:
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Individuele trajecten – 
zwaarte en complexiteit

Voorafgaand aan een individueel traject brengen wij 
tevens de complexiteit en zwaarte van een casus in 
kaart. Wij beschouwen een casus als complex als deze 
drie of meer hoofddomeinen van de ZRM beslaat. In 
2020 waren de meeste trajecten redelijk complex of 
niet complex (minder dan drie hoofddomeinen). Dit lijkt 
logisch, omdat wij de meest complexe vraagstukken 
doorverwijzen naar externe partners. We verwezen in 
2020 het vaakst door naar een zorginstelling (16x) en 
het WMO-team (13x). 

Redelijk complex,
2 of 3 problemen

Complex, meer dan 
3 problemen

Niet complex,
1 probleem

23,5
%

10,7
%

65,8
%

De zwaarte van de trajecten wordt weergegeven aan de 
hand van een inschatting van het aantal contactmomen-
ten. Onderstaand overzicht laat zien dat onze 
medewerkers in ongeveer een kwart van de individuele 
trajecten vooraf inschatten dat er meer dan vijf 
gesprekken nodig zijn. De meerderheid van de 
individuele trajecten lijkt met een inschatting van twee 
tot vijf gesprekken in het vijf gesprekken-model van het 
maatschappelijk werk te passen. Het gemiddelde aantal 
contactmomenten bij individuele trajecten in 2020 was 
echter twaalf. De inschatting komt dus niet altijd 
overeen met de werkelijkheid. In de meeste gevallen 
vinden deze contactmomenten telefonisch plaats.

Gemiddeld,
2-5 gesprekken

Zwaar, meer dan
5 gesprekken

Licht,
1 gesprek

6,6
%

25,8
%

67,6
%

Individuele trajecten – 
leeftijdscategorieën en geslacht

Als we naar de leeftijd van onze cliënten kijken dan zien 
we dat we met onze individuele trajecten vrijwel alle 
leeftijden bereiken. Naarmate de leeftijd vordert, wordt 
het bereik wel minder. Onze inschatting is dat dit vooral 
met life-events (zoals scheiding, ontslag, verhuizing etc.) 
te maken heeft, die vaker voorkomen in de leeftijdscate-
gorieën die hieronder het meest vertegenwoordigd zijn. 

11

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 80+ Onb.

59 61 57 47 32 27 19 11 8

De man-vrouw verdeling ziet er als volgt uit:

Vrouw

Man 34,7
%

65,3
%
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Individuele trajecten - spreiding dorpen 
en kernen

Onderstaande plaatjes zijn ondersteunend bij het 
gebiedsgerichte werken. Zo kunnen we aflezen uit welke 
gebieden de meeste vragen komen, dan wel waar we 
onze dienstverlening het meeste inzetten. In het eerste 
plaatje hieronder laten wij het percentage individuele 
trajecten ten opzichte van het aantal inwoners in een 
gebied zien. Het ‘donkere’ gebied betreft dus het gebied 
met relatief de meeste individuele trajecten. Het aantal 
casussen per postcode is zichtbaar in het onderste 
plaatje. 

Leun en steun

Wij bieden naast instensievere ondersteuning ook 
laagfrequente contacten met het doel iemand een 
steuntje in de rug te geven tot hij/zij zonder ondersteu-
ning verder kan. Dit noemen we leun en steun-contac-
ten. Deze trajecten voorkomen dat een inwoner (weer) 
in de problemen komt en intensievere begeleiding nodig 
heeft. In 2020 hebben we in totaal 230 leun en steun 
trajecten uitgevoerd. De meeste trajecten zijn 
gebaseerd op hulpvragen op het domein financiën van 
de ZRM. Daarna komen de geestelijke gezondheid, het 
sociaal netwerk, de lichamelijke gezondheid en de 
huisvesting van mensen. 

170

Team
centrum

Team
noord oost

60

88

Financiën Geestelijke
gezondheid

Sociaal 
netwerk

Lichamelijke
gezondheid

Huisvesting

57 51 44 27
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Collectieve trajecten

In 2020 liepen er 122 collectieve trajecten. Zoals 
genoemd vallen onder deze trajecten verschillende 
bijeenkomsten of activiteiten. Vorig jaar hebben we 
als gevolg van corona minder kunnen organiseren. 
Wij rapporteren in deze jaarrapportage per leeftijds-
categorie het aantal georganiseerde bijeenkomsten in 
2020 en het aantal (niet-unieke) inwoners dat aan 
deze bijeenkomsten heeft deelgenomen. Niet-uniek 
betekent dat dezelfde inwoner meerdere keren aan 
een bijeenkomst heeft kunnen deelnemen, maar dan 
steeds als aparte deelnemer is geteld. 

72

Team
centrum

Team
noord oost

50

Leeftijdscategorie Aantal
activiteiten

Aantal
deelnemers

4-12 jaar 28 380

12-18 jaar* 294 3220

18-27 jaar* 269 2072

27-55 jaar 60 668

55-75 jaar 161 2194

75+ 156 2131

*Met name de inloop in Jongerencentrum ’t Spoor is in 
2020 zeer goed bezocht
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Klanttevredenheid

Tot slot meten wij de impact van onze dienstverlening 
na afloop van een traject via een klanttevredenheidson-
derzoek (KTO). In dit KTO wordt de tevredenheid van 
een inwoner over een aantal aspecten gemeten: het 
resultaat van de dienstverlening, de beschikbaarheid 
van de medewerker, de bejegening door de medewer-
ker, de deskundigheid en kennis van de medewerker, 
het nakomen van afspraken door de medewerker, de 
algemene tevredenheid en de kans dat een inwoner 
SWO aanbeveelt bij iemand anders die hulp en 

ondersteuning nodig heeft. SWO scoort over heel 2020 
gemiddeld een 8,0. De respons was 22,7%.

Daarnaast hebben inwoners de mogelijkheid om aan te 
geven waar ze wel of niet tevreden over waren. Mensen 
zijn over het algemeen erg tevreden over de betrokken-
heid, de benadering en het contact met medewerkers. 
Een ander iemand is erg tevreden over het geduld, de 
vriendelijkheid en duidelijkheid van een medewerker. 
Eén inwoner vindt dat er meer gedaan had kunnen 
worden toen hij of zij met spoed om een woning vroeg.

Per kwartaal Afgesloten % verstuurd 
(aantal 

verstuurd)

% respons t.o.v. 
verzonden 

(aantal respons)

% respons t.o.v. 
afgesloten 

dossiers

Gemiddelde 
cijfer

Totaal 147 44,6% (66) 22,7% (15) 10,2% 8,0 
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Verhalen

Huisvesting Statushouders 
SWO zet zich in voor de huisvesting en participatie in 
de samenleving van statushouders. Wij hebben vorig 
jaar een stuk minder statushouders kunnen vestigen 
dan voorgaande jaren. Hieruit blijkt dat 2020 een ander 
jaar was. Opvallend was dat veel minder mensen hun 
huur hebben opgezegd, waardoor er nauwelijks 
woningen beschikbaar kwamen voor statushouders. Het 
gevolg hiervan is dat statushouders op een wachtlijst 
zijn komen te staan. In 2020 hebben wij in totaal drie 
gezinnen kunnen huisvesten. Naast de huisvesting van 
deze drie gezinnen, hebben wij vier kinderen herenigd 
met hun ouders. Dit worden nareizigers genoemd. 

Daarnaast hebben wij statushouders ondersteund bij 
praktische zaken, zoals het inschrijven bij de gemeente 
of het aanvragen van toeslagen. Een belangrijk 
onderdeel van de ondersteuning is ervoor te zorgen dat 
de kinderen zo snel mogelijk worden aangemeld bij een 
school en een sportvereniging. Ook stimuleren wij 
scholing van de ouders. Scholing is namelijk cruciaal 
voor het leren van de Nederlandse taal. Het doel van 
onze ondersteuning is dat statushouders integreren en 
kunnen deelnemen aan de samenleving. Het valt op dat 
statushouders erg dankbaar zijn voor onze ondersteu-
ning. Iets dat voor ons als iets heel simpels en kleins 
wordt gezien, is vaak voor deze gezinnen een groot 
gebaar. Ondersteuning bij praktische zaken speelt in de 
praktijk vaak een veel grotere rol dan alleen de 
huisvesting van statushouders. 

Onze medewerker die zich bezig houdt met de 
huisvesting en ondersteuning van statushouders vertelt 
dat haar werk in 2020, ondanks de wachtlijsten, 
gewoon is doorgegaan. Het gehele jaar heeft ze 
face-to-face contact gehouden met de statushouders. 
Wegens de taalbarrière is het namelijk bijna onmogelijk 
om de statushouders via de app of via videobellen te 
ondersteunen. Er zijn voor de statushouders geen 
specifieke corona-gerelateerde activiteiten georgani-
seerd. Wel hadden veel gezinnen zich in het voorjaar 
aangemeld voor de ‘Verrastas’. Deze tas zat vol met 
kleine verrassingen voor alle gezinnen in de gemeente 
Oldambt. 

Les in eigen taal/moedertaalproject 
Een paar ouders, afkomstig uit Syrië en Eritrea, geven 
bij SWO aan dat zij nog in hun moedertaal spreken, 
terwijl hun kinderen inmiddels goed Nederlands 
spreken. Deze ouders merken op dat de kinderen de 
eigen moedertaal verleren. Dit bemoeilijkt de 

communicatie tussen ouder en kind. De ouders komen 
zelf op het idee om de kinderen les te geven in hun 
moedertaal. Ook de kinderen vinden dit een leuk idee. 
Het gaat om het Arabisch en Tigrinya. Voor beide talen 
hebben de initiatiefnemers een leerkracht uit eigen land 
gevonden. SWO haakt aan en heeft voor de lessen een 
locatie gezocht. Ze kunnen terecht in Jongerencentrum 
’t Spoor. Uiteindelijk heeft aan het einde van 2020 een 
groep van 20 kinderen hun Arabische woordenschat 
uitgebreid en 20 andere  kinderen hun best gedaan om 
het Tigrinya onder de knie te krijgen. Zowel de reacties 
van de ouders als de kinderen waren zeer positief. In 
2021 gaan wij hier zeker mee verder. 

Mantelzorg
De Dag van de Mantelzorg heeft niet plaatsgevonden. 
Er is gekozen voor een digitale uitvoering. Mantelzor-
gers ontvingen per post een code, waarmee zij online 
bij 24 lokale ondernemers uit Winschoten iets leuks 
voor zichzelf konden kopen. De code had een waarde 
van 20 euro. Het doel hiermee was om ondanks corona, 
toch onze waardering voor de mantelzorgers te uiten. 

Het mantelzorgcafé bestond in 2020 uit een groep van 
drie mantelzorgers en twee ex-mantelzorgers. Ondanks 
dat deze hechte groep al een lange tijd bij elkaar is, 

‘In januari 2020 hebben wij een gezin met twee 
kinderen (14 en 17 jaar) kunnen huisvesten. 
De kinderen hebben wij al snel aangespoord 
om te gaan sporten en om zwemles te nemen. 
Het is in Nederland namelijk erg belangrijk om te 
kunnen zwemmen. Ook hebben wij een aanvraag 
bij Stichting Leergeld gedaan, waardoor wij de 
kinderen kunnen voorzien van een laptop en een 
fiets. In het begin gaat het dus echt om het regelen 
van praktische zaken. Uiteindelijk merken wij dat 
de kinderen zich steeds meer zelfstandig kunnen 
redden. Zo hebben de kinderen nieuwe vrienden 
en vriendinnen op school gemaakt en zitten ze 
op een sport. Doordat de kinderen digitaal goed 
hun weg weten te vinden, ondersteunen zij hun 
ouders bij internetbankieren en het regelen van 
verschillende zaken. Door de kinderen te 
ondersteunen, ondersteunen we daarmee ook 
de ouders. Omdat dit gezin in een buurt is 
gehuisvest met veel andere gezinnen uit hetzelfde 
land, worden ze ook wegwijs gemaakt door hun 
buurtgenoten. Het gezin kwam dus alleen naar 
Nederland, maar bleek in Nederland niet alleen 
te zijn.’
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staan ze open voor nieuwe groepsleden. Omdat tijdens 
Pinksteren de coronamaatregelen minder streng waren, 
heeft de groep elkaar fysiek kunnen treffen. Aangezien 
de horeca niet open was, besloot de medewerker van 
SWO de groep uit te nodigen in haar tuin. De groep 
was blij om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten, 
aangezien digitaal contact voor deze doelgroep lastig is.  

De mantelzorgers vinden veel steun bij elkaar en voelen 
zich veilig genoeg om hun zorgen met elkaar te delen. 
Door het delen van elkaars ervaringen, krijgen de 
mantelzorgers een heel palet aan nieuwe mogelijkheden 
om lastige situaties aan te pakken. De situaties waar 
mantelzorgers mee te maken hebben kunnen erg 
verschillen. Om deze reden is maatwerk van belang. 
Mogelijkheden die besproken worden zijn bijvoorbeeld 
de inzet van vrijwilligers of dagbesteding voor 
respijtzorg. 

Respijtzorg is nodig wanneer een mantelzorger zwaar 
belast is met zijn of haar zorgtaken. Het voordeel van 
groepswerk is dat de mantelzorgers elkaar ook buiten 
het mantelzorgcafé weten te vinden. Zo gaan twee 
mantelzorgers uit de groep ook samen naar een 
knutselclub. De gesprekken in de groep gaan niet alleen 
maar over mantelzorg. Zo kon een mantelzorger ook 

haar verhaal in de groep delen toen ze het slachtoffer 
bleek te zijn van internetoplichting. Door het delen van 
haar verhaal, voelde zij zich door de groep gehoord, 
gesteund en daardoor niet alleen. 

In 2020 was het de bedoeling om aan de slag te gaan 
met de nieuwe methode ‘Bordje Vol’. De methode is 
door ons aangeschaft, maar kon wegens corona nog 
niet worden ingezet. Doordat in 2020 de dagbesteding 
vaak niet doorging en er minder mogelijkheden zijn voor 
afleiding, raken mantelzorgers overbelast. Ook de 
maatregelen zelf roepen veel onzekerheid en vragen bij 
mantelzorgers op. Voor SWO is het hierbij de taak om 
creatief mee te denken met mantelzorgers.

‘Doordat de dagbesteding wegvalt krijg je niet een 
beetje zorgtaken terug, je krijgt giga veel zorgtaken 
terug!’

‘Goh hoe zit dat: wat als mijn vader mij nodig heeft 
in de avond, gaan andere mensen dan klikken als ik 
naar mijn vader ga?’
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Onze hulpverlener die verantwoordelijk is voor de 
mantelzorgondersteuning geeft mantelzorgers de keuze 
om fysiek of online af te spreken. Een groot deel kiest 
toch voor fysiek contact. Ze spreekt zowel op kantoor 
als bij de mensen thuis af. Natuurlijk houdt ze zich 
hierbij goed aan de coronamaatregelen. De hulpverlener 
vindt het belangrijk om ook in deze tijd de jonge 
mantelzorgers onder de 23 niet te vergeten. Jonge 
mantelzorgers sneeuwen namelijk snel onder. Het 
verschil tussen oudere en jonge mantelzorgers is dat 
er bij jongeren vaak sprake is van concrete vragen. 
Na een langdurig gesprek en misschien daarna één of 
twee keer een appje of telefoontje, kunnen we de jonge 
mantelzorger vaak loslaten. Het is hierbij van belang dat 
de jonge mantelzorgers weten dat ze altijd bij SWO 
terecht kunnen. Oudere mantelzorgers zijn gevoelig 
voor een vertrouwensband en hebben daardoor vaker 
behoefte aan langdurig contact. Dit zijn de typische 
leun en steun trajecten.

School als Wijk 
Normaal gesproken bieden wij School als Wijk-
ondersteuning op Campus Winschoten, Noorderpoort. 
Door onze aanwezigheid op de school komen wij veel 
in contact met jongeren. Dit maakt dat School als 

Wijk-ondersteuning een belangrijke signaalfunctie 
heeft. Wegens de coronarichtlijnen konden wij het 
afgelopen jaar alleen vanuit noodzaak aanwezig zijn op 
de Campus. Ondanks dat wij het afgelopen jaar duidelijk 
minder op de Campus aanwezig waren, probeerden wij 
zo goed als mogelijk onze functie te blijven uitoefenen.  
Zo hebben wij ons aan het begin van het schooljaar 
online aan zes eerstejaars klassen voorgesteld. Het doel 
hierbij was om te vertellen over School als Wijk, 
praktijkverhalen delen en jezelf als ondersteuner 
zichtbaar maken. Wij willen het hiermee voor jongeren 
zo laagdrempelig mogelijk maken om naar ons toe te 
stappen. Het online voorstellen verliep boven 
verwachting goed. 

Ook afgelopen jaar verliep de samenwerking met de 
Campus goed. Vanuit de Campus was het duidelijk 
wanneer School als Wijk ingeschakeld moet worden. 
Zeker afgelopen jaar kwam de meerwaarde van School 
als Wijk naar voren. Wanneer bijvoorbeeld bleek dat 
een student vaak afwezig is bij online lessen of snel is 
afgeleid, kan dit een signaal zijn dat er meer aan de 
hand is. School als Wijk kan dan inspringen en bij de 
betreffende student thuis langs gaan. 

13 Jaarverslag 2020Sociaal Werk Oldambt



Onze School als Wijk-ondersteuner signaleert dat 
sommige jongeren het spannend vinden om weer fysiek 
naar school te gaan. Doordat jongeren gedurende een 
lange periode niet op school zijn geweest, hebben 
sommige jongeren in deze periode weinig sociale 
contacten gehad. Zeker bij kinderen waar al sprake is 
van psychosociale problematiek, kan het spannend zijn 
om weer sociale contacten aan te gaan. Ook de 
motivatie is bij sommige jongeren afgenomen door het 
thuisonderwijs. De School als Wijk-ondersteuner kan de 
drempel om weer fysiek naar school te gaan kleiner 
maken. Door middel van gesprekken met jongeren 
kunnen wij met jongeren bespreken wat zij nodig 
hebben om weer naar school te gaan. 

Wanneer het past bij de hulpvraag, hoeft volgens onze 
School als Wijk-ondersteuner online hulpverlening geen 
probleem te zijn. Dit gaat boven verwachting goed.  
Wanneer er sprake is van een pittige hulpvraag, dan 
kiest de ondersteuner ervoor om wel fysiek af te 
spreken. Zo gaat ze soms wandelen met een jongere 
of buiten in de tuin zitten op een bankje. Een keer 
per week gaat de ondersteuner naar kantoor voor 
kindgesprekken. Ze heeft namelijk ervaren dat online 
hulpverlening met kinderen niet werkt. Ze zijn te snel 
afgeleid. 

’t Spoor 
In 2020 was het jongerencentrum ’t Spoor gewoon 
open. Om het aantal bezoekers te reguleren was er 
geen open inloop. Jongeren moesten zich per activiteit 
aanmelden. Elke middag was er een activiteit waar 
maximaal 15 jongeren aan mee konden doen. Dit aantal 
werd elke middag bereikt. De meeste activiteiten zijn 
bestemd voor 12 tot 17 jaar. Hiernaast zijn wij 
activiteiten gaan organiseren voor de doelgroep 18+. 
Wij merken namelijk dat vooral deze doelgroep 
behoefte heeft aan fysiek contact.

Wegens het thuisonderwijs zijn veel jongeren de hele 
dag online actief en zitten zij vaak alleen op hun kamer. 
Om deze reden is er weinig vraag naar online 
activiteiten. Jongeren hebben vooral behoefte aan echt 
contact. Hierdoor werden al onze activiteiten in 2020 
goed bezocht. Een voorbeeld van zo’n activiteit betreft 
een workshop van de rijdende popschool De Klick. 
Gedurende deze workshop leerde een groep van acht 
jongeren een rap, beat en videoclip maken. Het doel 
hierbij is talentontwikkeling. De taak van SWO hierbij is 
het verbinden van de popschool met een groep 
jongeren die iets met hiphop wilden doen. 
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Opbouwwerk 
Veel collectieve activiteiten hebben afgelopen jaar niet 
door kunnen gaan. Ondersteuning van dorpsbelangen 
en burgerinitiatieven heeft hierdoor minder 
plaatsgevonden, wat maakt dat inwoners minder 
inspraakmomenten hadden over de eigen woon- en 
leefomgeving. Vanuit SWO hebben wij ons best 
gedaan om inwoners ook in 2020 zo veel mogelijk te 
betrekken bij hun woon- en leefomgeving. Onder de 
noemer ‘Op afstand maar toch dichtbij’ maakten wij 
wijkrondes door het gehele werkgebied. Hierdoor 
kwamen wij in contact met inwoners en hebben wij 
onszelf zichtbaar gemaakt. 

In 2020 is onze opbouwwerker drie keer bijeen-
gekomen met de vijf dorpsbelangen van de dorpen 
Beerta, Nieuw Beerta, Drieborg, Bad Nieuweschans en 
Ganzedijk. Het doel van de bijeenkomsten was om te 
kijken hoe deze vijf dorpen elkaar kunnen versterken, 
zodat het over dertig jaar nog steeds fijn wonen is de 
dorpen. Er lopen veel wandelroutes door de dorpen, 
maar bewoners maken er geen gebruik van. Het idee 
is om lusjes van de routes te maken, met onderweg 
schuilhutten en informatie over bijzondere punten of 
gebouwen die wandelaars onderweg tegen komen. 
Op deze manier profiteren de dorpen van elkaar.

Woon-Leer-Werk (WLW) trajecten
Sociaal Werk Oldambt (SWO) is in 2020 in opdracht 
van de gemeente Oldambt gestart met de zoge-
naamde ‘Woon-Leer-Werk’ (WLW) trajecten. Deze 
trajecten duren in principe een jaar, zijn vooral gericht 
op jongvolwassenen en bedoeld om hen te helpen bij 
het zelfstandig leren wonen. De trajecten kunnen een 
goed alternatief zijn voor (duurdere) Beschermd 
Wonen trajecten. Onlangs is het eerste traject 
afgesloten.

Het gaat om een meisje van negentien jaar die op haar 
18e op zichzelf is gaan wonen. Ze komt oorspronkelijk 
uit één van de Baltische staten en is op haar negende 
naar Nederland verhuisd. Rond haar pubertijd ontstaan 
problemen in de omgang met haar ouders. Die zijn erg 
streng voor haar. Tijdens het interview vertelt ze dat 
dit past bij de cultuur van haar vaderland. Ze vindt het 
moeilijk dat ze niet dezelfde vrijheid krijgt die haar 
vrienden en vriendinnen wel krijgen, terwijl ze die 
vrijheid naar eigen zeggen wel goed aan kan. 

Tijdens het interview vertelt ze dat het op een 
gegeven moment thuis echt niet meer gaat en online 
op zoek gaat naar hulp. Zo komt ze bij de huisarts 
terecht, die haar naar SWO doorverwijst. Daar krijgt ze 
onder andere SOVA-training, bedoeld om de omgang 

met haar ouders te verbeteren. Ook komt ze in 
contact met Elker op het moment dat de thuissituatie 
extremer wordt en crisisachtige situaties oplevert. 
Soms denkt ze erover na om weg te lopen. Elker kan 
alleen verblijf voor haar regelen in groepsverband, 
maar is van mening dat dit de problemen alleen maar 
erger zal maken. Er is eigenlijk niks mis met haar en ze 
zou dan in aanraking komen met jongeren die zelf wel 
veel problemen hebben. Daarom wordt er besloten 
om haar bij haar ouders te laten blijven en daar de 
problemen zo goed mogelijk op te lossen. 

Tegen haar 18e biedt het WLW-traject van SWO 
uitkomst. Ze wil heel graag op zichzelf wonen. Hoewel 
ze al best volwassen is voor haar leeftijd, helpt het 
WLW-traject haar om nog meer naar volwassenheid 
toe te werken, bijvoorbeeld door goed inzicht te 
hebben in haar financiën, het belang van haar scholing 
aan te geven en het contact met haar ouders te blijven 
verbeteren. Tijdens het interview geeft ze aan dat het 
traject haar heel goed heeft geholpen, naast de 
eerdere hulp van SWO die ze heeft gekregen. 
Het contact met haar ouders is inmiddels best goed 
en ze doet heel erg haar best op school: ze wil later 
een eigen bedrijf beginnen. Door met name corona is 
het momenteel lastig om een bijbaantje te vinden. 
Dat wil ze ook graag. Tot slot komt in het interview 
aan de orde dat ze veel en goed contact heeft met 
haar buren. Zo helpt ze haar buurvrouw als het nodig 
is met het doen van boodschappen en zij krijgt dan 
een lekkere traktatie. 

Deze casus maakt duidelijk dat het niet altijd (alleen) 
aan de jongere ligt als zij in de jeugdzorg terechtko-
men. Het had goed gekund dat wanneer de situatie 
thuis echt niet houdbaar was geweest of wanneer 
Elker een andere keuze had gemaakt, zij wel uit huis 
was gegaan en in een instelling was gaan wonen. Dan 
was de vraag geweest waar zij na haar 18e terecht zou 
kunnen. Het is duidelijk geworden dat het WLW-
traject ook voor dit meisje de mogelijkheid geboden 
heeft om op zichzelf te wonen en met begeleiding toe 
heeft kunnen werken naar (verdere) zelfstandigheid. 

Vraagbaak
Onze Vraagbaak-medewerker is in 2020 35 keer op 
huisbezoek geweest. Dit huisbezoek volgt vaak nadat 
een eerste contact op school is geweest of via 
telefoon. De Vraagbaak biedt een luisterend oor en 
kan helpen verschillende zaken te regelen, zoals het 
aanvragen van kwijtschelding, het aanvragen van een 
DigiD, regelingen treffen met energieleveranciers, 
aanmeldingen doen bij de Voedselbank of kledingbank 
Maxima, helpen bij het doen van belastingaangifte, het 
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helpen in contact te komen met rechtsbijstand, het 
aanvragen van bijzondere bijstand of huurtoeslag en in 
helpen in het contact met schuldeisers of deurwaarders. 
Er zijn voor 10 kinderen aanvragen gedaan bij het 
Sportfonds (deze zijn allemaal goedgekeurd). 
 
In Bad Nieuweschans heeft de Vraagbaak wekelijks 
gesprekken met kinderen. Deze gaan over het 
verbeteren van het zelfbeeld, omgaan met ziekte, 
overlijden of uit elkaar gaan van de ouders, ‘nee’ 
durven te zeggen en het creëren van rust voor het 
kind. Alles gebeurt op verzoek van ouders en in 
overleg met school. De meeste vragen komen vanuit 
Bad Nieuweschans, Drieborg en Beerta. Vanuit 
Finsterwolde komen geen of weinig vragen.

Veel vragen komen van alleenstaande moeders (in 
verband met scheiding) met bijstandsuitkering of 
minimum inkomen. Cliënten vinden het heel prettig dat 
ze door de Vraagbaak op weg kunnen worden geholpen. 
Ze zijn bang om fouten te maken of weten niet altijd 
goed waar ze recht op hebben. Het doel is om mensen 
te helpen zodat ze vervolgens zelf verschillende dingen 

kunnen regelen. Regie over het eigen leven is heel 
belangrijk maar soms in het begin ook best eng voor 
sommige mensen. De Vraagbaak biedt een luisterend 
oor: gewoon even kletsen waar vaak lachen en huilen 
door elkaar heen gaan. Mensen stellen het ook op prijs 
dat er veel kan worden geregeld zonder dat ze naar 
Winschoten hoeven te komen. Ze vinden het ook 
prettig om geen gegevens te hoeven verstrekken die 
normaal gesproken wel zouden moeten worden 
doorgegeven aan de aanmelddienst van SWO. 

Welzijn op Recept
Wanneer een patiënt bij de huisarts komt, kan dat vele 
redenen hebben. In sommige gevallen ontdekt de arts 
dat lichamelijke klachten te maken kunnen hebben met 
psychosociale problemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan 
over schulden, rouwverwerking, eenzaamheid of weinig 
zelfvertrouwen. Dit kan het moment zijn dat de huisarts 
een doorverwijzing doet naar ‘Welzijn op Recept’. Alle 
huisartsen in de gemeente Oldambt zijn inmiddels op 
de hoogte van het traject Welzijn op Recept en kunnen 
patiënten aanmelden.
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Er zijn mensen die zichzelf ‘als lastig’ ervaren en vinden 
het daardoor minder makkelijk om hulp te vragen. Ze 
staan vaak voor anderen klaar, maar vergeten zichzelf. 
Wij proberen dan in te zetten op het versterken van 
de eigen kracht en kijken of er in de directe omgeving 
hulp geboden kan worden. Welzijn op Recept zet onder 
anderen het Spinnenweb van Positieve Gezondheid in, 
waarbij wij de zes pijlers van het welbevinden 
bespreken. 

Corona-initiatieven
Corona heeft in 2020 een grote impact gehad op ons 
werk. Tegelijkertijd hebben we juist in deze lastige tijd 
de meerwaarde en creativiteit van sociaal werk kunnen 
laten zien. Om ook in tijden van lockdown de inwoners 
van de gemeente Oldambt zo goed mogelijk te 
onder steunen en om met inwoners in contact te blijven, 
hebben onze medewerkers verschillende creatieve 
activiteiten bedacht. We lichten aan het slot van deze 
jaarrapportage een aantal van deze activiteiten toe. 

Zwerfkeitjes
In de gemeente Oldambt kun je ze vinden: zwerfkeitjes. 
Met de hulp van buurtbewoners heeft SWO de 
steentjes versierd en verstopt. Je kunt ze overal tegen 
komen: zomaar langs de kant van de weg of verstopt in 
het gras. Een gevonden zwerfkei mag je meenemen en 
ergens anders weer achterlaten. Velen hebben via 
Facebook al laten weten dat ze een zwerfkeitje hebben 
gevonden én weer hebben verstopt op een nieuwe 
plek.

Alzheimercafé via de radio
Wegens de aanhoudende maatregelen van de regering 
is er een alternatief bedacht voor het Alzheimercafé, 
namelijk Alzheimercafé via de radio. Via Radio 
Westerwolde was op donderdagavond 17 december 
een Alzheimercafé te beluisteren. Tijdens deze 
uitzending werd aandacht besteed aan wat dementie 
inhoudt en hoe mensen hiermee om kunnen gaan. 

Lichtjesactie
Door corona was december dit jaar extra stil, donker en 
soms eenzaam. Om wat licht te brengen, deelde SWO 
lichtjes uit. Onder het mom van ‘Laat weten dat je aan 
elkaar denkt: geef iemand een lichtje!’ De lichtjes 
konden worden opgehaald bij De Boschpoort. SWO 
kon ook lichtjes naar iemand brengen. Zo kon 
bijvoorbeeld een vrouw haar kwetsbare zus uit 
Winschoten door middel van een lichtje laten weten dat 
ze aan haar denkt. Ons doel als SWO hierbij was onszelf 
zichtbaar maken, in contact komen met inwoners en 
inwoners informeren over wat wij als SWO voor hen 
kunnen doen. 

Fietstocht
Voorafgaand aan de start van de zomervakantie zijn er 
vaak vanuit SWO verschillende afsluitende groeps-
activiteiten. Vanuit SWO hebben wij gekeken hoe wij 
ook dit jaar, ‘coronaproof’, een afsluitende groeps-
activiteit konden organiseren. Wij besloten om eind juni 
een fietstocht te organiseren. Mensen konden op 
verschillende plekken opstappen, zodat de drukte 
verspreid werd. Dit bleek nodig te zijn; maar liefst 
163 mensen deden mee. Wegens dit succes hebben 
wij de fietstocht in september herhaald. De route ging 
door drie gemeenten, namelijk: Oldambt, Westerwolde 
en Pekela. 

“Wanneer iemand is aangemeld, zorg ik er voor dat 
ik binnen veertien dagen contact heb. Het eerste 
contact is telefonisch. In deze coronatijd kan het 
soms telefonisch blijven, maar met inachtneming 
van alle coronavoorschriften kan het mogelijk zijn 
om ook bij iemand thuis of in de Boschpoort af te 
spreken. In het begin wordt tijd en aandacht 
besteed aan het verhelderen van de hulpvraag en 
samen met de cliënt kijken naar de mogelijkheden. 
Je zou kunnen denken aan: het inzetten van je 
creativiteit, gebruik maken van een maatjesproject, 
deelnemen aan activiteiten, sport, een cursus 
volgen of vrijwilligerswerk gaan doen. In sommige 
gevallen wordt er contact gezocht met professio-
nele ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, 
werk of financiën.”
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