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Inhoud

1
Inleiding

Sociaal Werk De Kear is in september 2019 van start gegaan
in de gemeente De Fryske Marren en zet zich lokaal en dicht
bij in voor het welzijn van inwoners van de gemeente. We
ondersteunen inwoners en motiveren hen om vanuit eigen
kracht en hun talenten regie te nemen over hun leven en
met elkaar te zorgen voor een leefbare, sterke samenleving.

Dit betekent dat er ingezet wordt op steeds minder
‘zorgen voor’ en steeds meer ‘zorgen dat’ (transformatie
opgave). Dit doen we vanuit de overtuiging dat mensen
verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, maar ook
invloed kunnen uitoefenen op het leven van hun naasten.

In de opdrachtbeschrijving voor Sociaal Werk De Kear,
zoals in de figuur hieronder is gevisualiseerd, ligt de
nadruk op de transformatie opgave.

Afrekenen op prestaties

Sturen op de resultaten

De welzijnsaanbieder...

Opdracht
voor
de
welzijnsaanbieder

versterkt en verbindt
inwoners(initiatieven),
verenigingen, (vrijwilligers)organisaties die zich
inzetten voor...

Iedereen doet (naar vermogen) mee:
de inclusieve samenleving
Bevorderen
zelfredzaamheid
Inwoners
wonen langer
zelfstandig

>% aantal zelf
standig wonen
de personen 75
jaar en ouder

>% inwoners
dat zelfstandig
woont met
beperking of
met chronische
psychische of
psychosociale
problemen

<x% inwoners
dat beperkingen
ervaart met

Lichamelijke
gezondheid
Fysiek
functioneren
(bewegen)
Geestelijke
gezondheid
Taal/cultuur
Financieel

Een sterke dragende samenleving met
goede en toegankelijke basisvoorzieningen

Bevorderen
participatie

Inwoners
ervaren geen
beperking in
de mate waarin ze kunnen
deelnemen aan
maatschappelijk
verkeer

Inwoners
hebben een
zinvolle
daginvulling

>% inwoners
met mogelijk
heid om voor
zorg en hulp
terug te vallen
op netwerk

<x% inwoners
maakt gebruik
van individuele
voorziening

>% van
inwoners
dat aangeeft
een zinvolle
daginvulling te
hebben

Bevorderen
mantelzorg

Inwoners
hebben
betekenisvolle
sociale
contacten

<% personen
met hoge
emotionele/
sociale
eenzaamheids
score

<% inwoners dat
geen betekenis
volle contacten
heeft buiten
werk, school en
gezin

<% van jongeren
met jeugdhulp

Gevoel van niet
thuis horen

Inwoners
worden niet
beperkt door
geven van
mantelzorg

<% inwoners
dat belemme
ringen ervaart in
dagelijkse
bezigheden door
geven van zorg
aan hulpbehoe
vende naaste

>% inwoners
dat zich actief
inzet voor de
buurt

>% inwoners
dat zich actief
inzet in vrijwilli
gerswerk

%> inwoners
dat actief
deelneemt aan
verenigingsleven

>% maat
schappelijke
participatie

Versterken inwonersinitiatieven,
verenigingen en vrijwilligersorganisaties
Inwoners
zetten zich in
voor de
samenleving
en voor
elkaar

>% inwoners
met inzet voor
anderen en
maatschappelij
ke doelen,
te weten

Zorg hulpbehoe
vende naaste
Aandacht voor
buren zorgwek
kende situatie
Hulp aan buren

>% buurtbew.
die op prettige
manier met
elkaar omgaan

Opvangen
kinderen

>% buurtbew.
dat zich thuis
voelt in de buurt

Medicijnen
toedienen en
persoonlijke
verzorging
Klusjes in huis
Huis schoon
maken en koken
Helpen bij
vervoer

<% buurtbew.
die buurt niet
als veilig ervaart
<% buurtbew.
dat overlast van
anderen ervaart

Hulp bij
boodschappen

die beperkingen
ervaren in de mate
waarin ze kunnen
deelnemen aan het
maatschappelijk
verkeer

Prestaties
van
de
welzijnsaanbieder

Welzijnsaanbieder vergroot jaarlijks het
percentage activiteiten, middelen en
medewerkers dat wordt ingezet voor en
ten dienste van inwoners(initiatieven),
verenigingen, (vrijwilligers)organisaties die
zich inzetten voor kwetsbare inwoners

Waardering
voor
de
welzijnsaanbieder

Welzijnsaanbieder vergroot jaarlijks
het percentage inwoners,
inwonersinitiatieven, verenigingen en
(vrijwilligers)organisaties dat tevreden is
met welzijnsorganisatie

... kwetsbare
inwoners

Inwoners
leven in
harmonie
met elkaar
samen

>% inwoners
dat burenhulp
geeft op gebied
van

die
onvoldoende
betekenis
volle
contacten
hebben

Welzijnsaanbieder
zorgt steeds minder vóór
en steeds meer dát

Welzijnsaanbieder
is bekend en
gewaardeerd
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die
geen werk
hebben

die belemmeringen
ervaren door het
geven van zorg aan
een hulpbehoevende
naaste

Welzijnsaanbieder verkleint jaarlijks
het percentage activiteiten, middelen
en medewerkers dat (direct) wordt
ingezet voor kwetsbare inwoners

Welzijnsaanbieder vergroot het
percentage inwoners,
inwonersinitiatieven, verenigingen en
(vrijwilligers)organisaties dat bekend is
met welzijnsorganisatie

alle mooie initiatieven die er ontstaan, toch buiten de
boot vallen. Zoals eenzame ouderen zonder uitgebreid
netwerk, die niet vaardig zijn met social media. Of
nieuwkomers, die de taal niet machtig zijn en nu niet de
mogelijkheid hebben om op het spreekuur ‘met handen
en voeten’ te communiceren. DFM Centraal wordt nu
ingezet om alle lokale initiatieven onder de aandacht
van inwoners te brengen.

Deze opgave sluit naadloos aan bij de visie van Sociaal
Werk De Kear en staat symbool voor onze manier van
werken. Zo onderzoekt Sociaal Werk De Kear bij elke
vraag van een inwoner altijd de verbinding met bestaand
aanbod vanuit de inwonersinitiatieven, verenigingen en
vrijwilligersorganisaties en daar waar mogelijk wordt de
verbinding tot stand gebracht. Daar waar dat (nog) niet
mogelijk is, wordt een tijdje met de inwoner(s) mee
gelopen, om bijvoorbeeld een activiteit op te kunnen
zetten en ondersteunen we tot iemand zelf verder kan.
Hierbij wordt een beroep gedaan op een bestaand
netwerk of een nieuw netwerk opgebouwd.

Aansluiting vinden bij de inwoners is nodig voor
 ffectief sociaal werk. Voor Sociaal Werk De Kear geldt
e
het principe: zichtbaar, laagdrempelig en dichtbij. En
bovenal vraaggericht werken.

Vertaald naar de begrippen ‘zorgen voor’ en ‘zorgen dat’,
staat ‘zorgen voor’ dus niet synoniem voor onder
steuning van individuele inwoners. Ook individuele
inwoners worden benaderd vanuit de ‘zorgen dat’ bena
dering met methodieken als Sociale Netwerk Versterking,
ABCD-werkwijze1 en oplossingsgericht werken. De inzet
voor individuele kwetsbare inwoners is dus niet direct
te koppelen aan ‘zorgen voor’. En evenmin is de inzet
voor en ten dienste van inwoners(initiatieven), ver
enigingen en (vrijwilligers)organisaties die zich inzetten
voor kwetsbare inwoners te koppelen aan ‘zorgen dat’.
Dit in tegenstelling tot wat er in de opdrachtbeschrijving
van Sociaal Werk De Kear wordt verwacht.

De vragen die bij Sociaal Werk De Kear binnenkomen,
richten zich op de vier gemeentelijke hoofddoelen:
• Bevorderen zelfredzaamheid
• Bevorderen participatie
• Bevorderen mantelzorg
• Versterken inwonersinitiatieven, verenigingen,     
vrijwilligersorganisaties

Inzet op en ondersteuning van (groepen van)
individuele inwoners en van inwonersinitiatieven,
verenigingen, vrijwilligersorganisaties (september
2019 - maart 2020)

Sociaal Werk De Kear draagt met haar werkzaamheden
rechtstreeks bij aan de gemeentelijke doelen. In de
opdrachtbeschrijving zijn deze doelen beschreven,
evenals indicatoren waarlangs de mate waarin de
doelen worden gerealiseerd, geanalyseerd kan worden.
Deze rapportage laat de resultaten zien die Sociaal
Werk De Kear heeft behaald in de eerste 6 maanden
sinds de start van de werkzaamheden, op die gemeen
telijke doelen. We baseren ons op de cijfers tot 1 maart
2020. Het geeft feitelijk de situatie van de startperiode
weer en daarom zou deze rapportage beter beschouwd
kunnen worden als een nulmeting.

28%
34%

11%

Deze periode ging gepaard met een zeer ingrijpende
coronacrisis. Dit heeft veel impact op het werk van
Sociaal Werk De Kear: sociaal werk op afstand. Hulp
bieden aan kwetsbare inwoners en inzetten op in hen
aan elkaar verbinden. Zorgen voor een overzicht van
wat er in de gemeente gebeurt. Creatieve oplossingen
om goed in beeld te krijgen welke inwoners, ondanks

27%

Bevorderen Zelfredzaamheid
Bevorderen Participatie
Bevorderen Mantelzorg
Versterken inwonersinitiatieven, verenigingen,
    vrijwilligersorganisaties

Per vraag kunnen meerdere doelen gesteld worden.
Deze doelen zijn verwoord in het Plan van Aanpak,
wat in de implementatiefase in samenspraak met de
gemeente is opgesteld voor en door Sociaal Werk
De Kear. In de figuur hierboven zien we waarop in de
afgelopen periode werd ingezet. In de volgende
paragrafen gaan we verder in op deze doelen.

1 De ABCD-werkwijze is een aanpak voor het versterken van
sociaaleconomisch zwakkere wijken. Het overkoepelende doel van
Asset-Based Community Development (ABCD) is het van binnenuit
werken aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare
buurt, door sociale relaties tot stand te brengen en capaciteiten van
bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap
te mobiliseren.
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2
Resultaten
Bevorderen
zelfredzaamheid
Inwoners
wonen langer
zelfstandig

Inwoners
ervaren geen
beperking in
de mate waarin ze kunnen
deelnemen aan
maatschappelijk
verkeer

2.1 Bevorderen zelfredzaamheid
Vanuit de gemeentelijke doelstelling dat iedereen in
De Fryske Marren naar vermogen mee kan doen,
ondersteunt Sociaal Werk De Kear (groepen) inwoners
en motiveert hen om vanuit eigen kracht en hun
talenten regie te nemen over hun leven.
Hieronder gaan we op specifieke onderdelen van de
ondersteuning van (groepen) individuele inwoners in.
Individuele ondersteuning van kwetsbare inwoners
Een grote meerderheid van de inwoners van De Fryske
Marren ervaart nauwelijks tot geen belemmeringen bij
deelname aan het maatschappelijke leven. Inwoners die
wel belemmeringen ervaren, kampen met name met
lichamelijke gezondheid en/of fysieke problemen, gevolgd door financiële problemen (Burgerpeiling 2020).

Lichamelijke
gezondheid

22,2

Geestelijke
gezondheid

19,4

Maatschappelijke
participatie

16,7

Tijdsbesteding

11,1

>% inwoners
dat zelfstandig
woont met
beperking of
met chronische
psychische of
psychosociale
problemen

Lichamelijke
gezondheid
Fysiek
functioneren
(bewegen)
Geestelijke
gezondheid
Financieel

>% inwoners
met mogelijk
heid om voor
zorg en hulp
terug te vallen
op netwerk

<x% inwoners
maakt gebruik
van individuele
voorziening

<% van jongeren
met jeugdhulp

Gevoel van niet
thuis horen

De afgelopen maanden zijn er een aantal inwoners met
hulpvragen doorverwezen naar Sociaal Werk De Kear.
De doorverwijzers zijn: sociaal wijkteam zorg (6), sociaal
wijkteam jeugd (1), huisarts (1), onderwijs (1), overig (4).

Top 5 Hoofddomeinen Zelfredzaamheidsmatrix
Info & Advies
10%
11%

Individuele trajecten per hoofddomein
Zelfredzaamheidsmatrix
30,5

<x% inwoners
dat beperkingen
ervaart met

Taal/cultuur

In de afgelopen 6 maanden zijn er 21 individuele
trajecten behandeld. De individuele trajecten beslaan
vaak meerdere domeinen van de ZelfredzaamheidMatrix. In 30% van de gevallen betrof het vragen met
betrekking tot het sociaal netwerk, in iets mindere mate
lichamelijke en geestelijke gezondheid. Gevolgd door
maatschappelijke participatie.

Sociaal
netwerk

>% aantal zelf
standig wonen
de personen 75
jaar en ouder

13%

51%

15%
Financiën
Activiteiten dagelijks
Maatschappelijke participatie
Huisvesting
Dagbesteding
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heeft de afgelopen 6 maanden meer dan 5.000 unieke
bezoekers getrokken, waaronder 24 gericht op
collectieve activiteiten, zoals lotgenotengroepen.
Sociale Netwerk Versterking
Niet iedereen kan voor hulp en ondersteuning terug
vallen op zijn of haar sociale netwerk. In de gemeente
De Fryske Marren kan ongeveer 7 op de 10 inwoners
terugvallen op de familie voor zorg en hulp en bijna de
helft op vrienden en kennissen (Burgerpeiling 2020).
30% van de individuele trajecten bij Sociaal Werk De
Kear betreffen vragen met betrekking tot het sociaal
netwerk. Een effectieve aanpak hiervoor is Sociale
Netwerk Versterking en die wordt, zowel op collectief
als individueel niveau, ingezet als methode om de zelf
redzaamheid van inwoners te vergroten. De sociaal
werker brengt de eigen mogelijkheden van de inwoner
in kaart en maakt ze bespreekbaar. De vragen die
centraal staan bij het inzetten van de sociale omgeving
en het versterken van zelfwerkzaamheid en het sociale
netwerk zijn: Wat kunt u zelf doen? Welke mensen in
uw omgeving kunnen betrokken worden bij de
oplossing? Is inzet van een vrijwilliger mogelijk?
Wat kan de sociaal werker aanvullend aan advies of
begeleiding bieden?

Beschikbare en toegankelijke informatie
Alle medewerkers geven in hun dagelijkse contacten
met inwoners gevraagd en ongevraagd informatie en
advies. In de afgelopen maanden hebben de mede
werkers van Sociaal Werk De Kear 388 keer inwoners
kort van informatie en advies voorzien op verschillende
gebieden. Een groot deel (de helft) hiervan betreft
onderwerpen op het gebied van financiën. In de
gemeente De Fryske Marren ervaart een deel van de
bevolking (24%) beperkingen op het terrein van
financiën (Burgerpeiling 2019 en 2020). Dit is één van
de manieren waarop Sociaal Werk De Kear tegemoet
komt aan de vragen die er leven onder inwoners op het
gebied van financiën.
Actuele informatie over wonen, welzijn, (vrijwilligers)
werk, Regelhulp, mantelzorg, gezondheid, cultuur en
sport is voor inwoners ook te vinden op de website van
Sociaal Werk De Kear. Met links naar relevante websites
zoals de digitale gemeentegids en het digitale platform
van en voor inwoners www.dfmcentraal.nl. De website

Seniorenvoorlichters
Uit de gebiedsanalyses die Sociaal Werk De Kear bij de
start heeft opgesteld, komt naar voren dat er (nog) geen
behoefte is aan seniorenvoorlichters.

‘In onze
dienstverlening
betrekken we het
sociaal netwerk
van de klant’.
66

Samenwerken in de huisartsenpraktijk
Om de ambitie om minder inwoners beperkingen te
laten ervaren te realiseren, is samenwerking met huis
artsen belangrijk. Onderzoek toont dat veel mensen de
huisarts bezoeken met psychosociale problematiek,
soms in combinatie met een medische klacht of chroni
sche ziekte. Denk aan diabetes, overgewicht, versla
vingsproblematiek, eenzaamheid, verlies en rouw.

zekerheid. Zo proberen ze inwoners te ondersteunen
om het de volgende keer, waar mogelijk, zelf te doen.
Er ligt ook een plan voor de inzet van Welzijn op
Recept, dit zal ook onder de aandacht van meer huis
artsen worden gebracht. Inwoners komen lang niet
altijd bij de huisarts met medische klachten. Met de
Welzijn op Recept methodiek verwijst de huisarts
patiënten met een vraag buiten zijn medische taak door
naar een medewerker van Sociaal Werk De Kear. Die is
aanwezig in de praktijk en gaat met de patiënt in
gesprek. Ervaring leert dat toegang via de huisarts
werkt. En dat de huisarts zelf meer zicht krijgt op
mogelijkheden voor patiënten vanuit welzijnswerk.

Vanaf de start heeft Sociaal Werk De Kear een inten
sieve samenwerking met het gezondheidsplein Lemmer.
Er wordt deelgenomen aan het project t.a.v. Positieve
Gezondheid, wat door de huisarts is gestart. Dit heeft
geresulteerd in een doorontwikkeling van de infobalie
(de opzet was er al) waar vrijwilligers inwoners en
patiënten van de huisartsen verwijzen naar de juiste
loketten bij sociale vraagstukken. Bijvoorbeeld Regel
hulp - een inloopspreekuur voor inwoners met vragen
over toeslagen, formulieren e.d. - is ondergebracht bij
de infobalie. Regelhulp biedt hulp bij sociaal- juridische
of financiële vragen en bij het begrijpen en invullen van
formulieren. Vrijwillige medewerkers adviseren over
regelingen en voorzieningen met betrekking tot sociale

Bewustwording gezondheidsbeleving
Het jongerenwerk op het voortgezet onderwijs in
Lemmer is voortgezet. Jongerenwerk op het voortgezet
onderwijs in Balk is in oktober gestart. Op dit moment
wordt er veel geïnvesteerd in het contact opbouwen
met jongeren. Samenwerkingsafspraken met de GGD
zijn gemaakt, deze moeten nu uitgevoerd gaan worden.
Binnen Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) was deze
samenwerking er vanaf de start.

Samenwerking met betrokken partners
De huisarts verwees een stel naar de infobalie
van Sociaal Werk De Kear. Ze hadden even wat
ontspanning nodig en de huisarts had geopperd
om er even samen tussenuit te gaan. Ze hadden
hiervoor zelf geen mogelijkheden, geen middelen
en wisten niet goed hoe ze dit konden organi
seren. Een buurtwerker was die ochtend even
aangeschoven bij de infobalie om te horen wat
er leeft en speelt. Het stel was hier nog niet zo
lang geleden via een woningruil komen wonen
en ze voelden zich hier niet goed. Contact met
de buren en de buurt was wat gespannen en er
waren schulden. Ze wilden er wel graag uit
komen, maar wisten niet hoe. De buurtwerker
kon direct al iets voor hen betekenen, namelijk
een noodpakket van de voedselbank regelen en
verwijzen naar de kledingbank. Onze korte lijnen
met samenwerkingspartners werken dan heel
goed. We kunnen gelijk die dingen doen en
regelen die direct verlichting geven. In dit geval
waren sociaal wijkteam, huisarts en Regelhulp
betrokken. In het vervolggesprek kwam aan de
orde om andere mensen te leren kennen. Het
sociaal café leek hen wel wat. Ze denken er nog
even over na of ze daar zelf naartoe gaan, of dat
ze het fijn vinden dat de buurtwerker de eerste
keer ook aanwezig is.

Het Plan van Aanpak JOGG richt zich op twee ver
schillende werkwijzen: (1) een water campagne voor de
gehele gemeente en (2) focusgebieden waar met de
inwoners in gesprek wordt gegaan over het onderwerp
gezondheid. De focusgebieden JOGG Lemstervaart en
Joure Zuid worden nog weinig met alle ketenpartners
aangemerkt.
Vroegsignalering van laaggeletterdheid
Het percentage laaggeletterden in De Fryske Marren
ligt met 11-13% rond het landelijk en Fries gemiddelde.
Laaggeletterden blijken oververtegenwoordigd onder
mensen die niet aan vrijwilligerswerk doen, het gevoel
hebben weinig invloed te kunnen uitoefenen op de
politiek, weinig vertrouwen in de medemens hebben en
zeggen over een minder goede gezondheid te beschik
ken.
Sociaal Werk De Kear ondersteunt laaggeletterden en
betrekt hen bij inwonersinitiatieven. Daarnaast is
Sociaal Werk De Kear, om laaggeletterdheid te bestrij
den, aangesloten bij Taalnetwerk DFM. Het taalnetwerk
zet zich actief in om mensen die laaggeletterd zijn te
vinden en toe te leiden naar ondersteuning. De biblio
theek en Sociaal Werk De Kear hebben een verant
woordelijke rol in het vinden van voldoende vrijwilligers.
Sociaal Werk De Kear werkt samen met het Digi-Taal
huis van de bibliotheken en de onderwijsinstanties. De
samenwerking met de bibliotheek bestaat bijvoorbeeld
7

Kinderdorp
Kinderdorp is ontstaan uit de gedachte om
kinderen tussen de 6 en 12 jaar tijdens de
vakantie een recreatiemogelijkheid te bieden.
Om sociale contacten te bevorderen en aan te
sluiten bij het welzijn van het kind. Gedurende de
laatste week van de zomervakantie ontstaat op
het schoolplein van de Brede School Joure Zuid
een Kinderdorp met sport-, spel- en cultuur
activiteiten. Vanuit Sociaal Werk De Kear sluiten
de buurtwerkers sport en cultuur aan bij de groep
vrijwilligers (8) die Kinderdorp organiseren.
uit het aanbod ‘buurtbakkie met tabletpret’. Inwoners
die niet digitaal vaardig zijn leren om te gaan met een
tablet. Digitaal vaardige inwoners geven de training.
De hulpvragen brengen aan het licht dat er in sommige
gevallen een link bestaat tussen laaggeletterdheid en
armoede.

Samen Actief
Samen Actief is een beweeg- en coaching
programma waarin een gezonde leefstijl en
persoonlijke ontwikkeling gecombineerd worden.
Het project is voor inwoners die gestimuleerd
willen worden om actief te bewegen, graag meer
sociale contacten willen opbouwen of activiteiten
buitenshuis zoeken. Het programma duurt
3 maanden. Het bevat een gevarieerd aanbod
van workshops en beweegactiviteiten. Al ervaring
hebben met sporten is niet nodig. Elke deelnemer
stelt voor zichzelf persoonlijke doelen zodat
iedereen op zijn eigen niveau mee kan doen.

In Joure wordt Regelhulp opgezet in de bibliotheek,
om mensen met vragen over formulieren e.d. en het
Digi-Taalhuis dichter bij elkaar te brengen.

Buurtbakkie met tabletpret biedt ouderen in
dorpen in De Fryske Marren een ontmoetingsmo
gelijkheid waarbij ze tevens ervaring kunnen
opdoen met een tablet of iPad. In februari 2020 is
de eerste groep gestart in Harich. Er zijn 14
deelnemers die allen afkomstig zijn uit het dorp.
De bijeenkomsten worden verzorgd door
vrijwilligers uit het dorp, die door het plaatselijk
belang en het dorpshuis zijn geworven. Er wordt
ondersteuning geboden op afstand door
bibliotheken Mar en Fean en door de buurt
werkers van Sociaal Werk De Kear.

te leggen tussen inwoners en voorzieningen al
of niet aan de hand van thema’s als eenzaamheid,
laaggeletterdheid of Positieve Gezondheid. Alles aan
sluitend bij de wensen en behoeften van de inwoners
zelf. Verder hebben de buurtwerkers sport en cultuur
een meer faciliterende en ondersteunende rol en
stimuleren zij dat inwoners zo veel mogelijk zelf de
activiteiten organiseren.

Sport, bewegen en cultuur als middel en de inzet van
buurtwerkers sport en cultuur
De inzet van de buurtwerkers sport en cultuur is voort
gezet, 8,2 Fte (7,8 Fte sport en 0,4 Fte cultuur).

Kinderdorp is illustratief voor het anders werken.
Voorheen werden de kinderdorpen georganiseerd door
de welzijnsorganisatie. De insteek van Sociaal Werk De
Kear is nu om deze gebiedsgericht en in samenwerking
met sportverenigingen en vrijwilligers op te zetten.
De rol van Sociaal Werk De Kear is niet meer die van
de kartrekker, maar van de ondersteuner. Tijdens de
coronacrisis is de aanpak kleinschaliger, met specifieke
aandacht voor het in beeld houden van de meest
kwetsbare kinderen.

Sociaal Werk De Kear zet buurtwerkers sport en cultuur
in om inwoners te verbinden aan sportverenigingen en
culturele organisaties en -activiteiten. De vorm waarin is
anders dan voorheen. Sport en cultuur wordt minder als
doel en meer als middel ingezet om andere doelen te
bereiken. Bijvoorbeeld om inwoners zelf meer te
stimuleren om een leven lang te sporten, bewegen of
deel te nemen aan culturele activiteiten. Om inwoners
initiatieven en aanbod van huidige aanbieders duurzaam
te versterken en innoveren. En om meer verbindingen

Sociaal Werk De Kear is betrokken bij de totstand
koming van het lokale sport en beweegakkoord, deze
wordt in juni 2020 definitief.
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Een groep inwoners wil graag jongerenactiviteiten
gaan organiseren om zo het aanbod voor jongeren
te vergroten en de jongeren van straat te halen.
Het idee is om dit eerst maandelijks te doen en
afhankelijk van de behoefte in de toekomst vaker.
Daarnaast hebben zij het idee om 2 keer per
week een inloopmoment te organiseren. Hier zijn
gesprekken over met dorpencoördinatoren en er
ligt een initiatief tot het opzetten van een
stichting.

Outreachend jongerenwerk
De jongerenwerker werkt vindplaatsgericht ten aanzien
van jongeren: hij of zij is vooral op pad zonder directe
afspraken en zoekt de plaatsen op waar kinderen,
jongeren en hun ouders zijn. Dit is bijvoorbeeld op
scholen en sportclubs, maar ook op social media of op
plekken waar sprake is van overlast. Outreachend wer
ken zorgt ervoor dat jongerenwerkers makkelijker te
benaderen zijn en dat het contact laagdrempelig is.
Jongeren Op Straat (JOS) gaat in op de jongeren die
daadwerkelijk overlast veroorzaken. JOS is een aanpak
waarin wordt gekozen voor een integrale benadering van
overlastproblematiek die wordt veroorzaakt door (groe
pen) jongeren. De kerndeelnemers in de aanpak zijn de
gemeente, politie en de jongerenwerkers. JOS is officieel
vanaf februari 2020 van start gegaan.

Collectieve activiteiten kinderen en jongeren
Vanaf de start van Sociaal Werk De Kear hebben 82
verschillende collectieve activiteiten plaatsgevonden
die gericht zijn op jongeren. De grafiek laat zien dat de
inzet vooral gericht is op de doelen ‘bevorderen zelf
redzaamheid ‘ en ‘bevorderen participatie’. Deze zijn
De samenwerking met politie rondom de jeugdketen is
specifiek op kinderen en jongeren gericht, er zijn ook
jongeren gericht,
zijn
ook activiteiten
die voor
zijn.
we op specifieke
versterkt.
MetHieronder
betrekkinggaan
tot hangplekken
van jongeren
activiteiten
die voorer
alle
leeftijden
zijn. Hieronder
gaanalle leeftijden
is er een gezamenlijk overleg geweest met de gemeente,
we
op specifieke
onderdelen
verder in.
onderdelen
hiervan
verderhiervan
in.

Collectieve activiteiten gericht op jongeren, De Kear, september 2019 - maart 2020
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politie en de ambassadeurs van de hanggroep jongeren.
Behoeften van en mogelijkheden voor de jongerenac
commodaties X-it en PAC zijn geïnventariseerd. Er is
momenteel geen behoefte.

Jeugdparticipatie
Hoe kunnen we jongeren betrekken bij de
politiek? De jongerenwerkers hebben meegedacht
over deze vraag en hebben een projectopzet
gemaakt. De leerlingen mogen met thema’s
komen die zij belangrijk vinden in de gemeente.
Aan de hand daarvan maken zij ideeën die zij
vervolgens uitwerken in plannen (bijvoorbeeld
meer beweegaanbod in de vorm van buiten
fitness, meer bankjes in het park voor sociale
contacten, etc.) Elk groepje komt uiteindelijk met
een plan en mag deze pitchen in de raadzaal. Er
wordt gestemd op het beste plan en dit plan zal
vervolgens ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.
Raadsleden zullen hier ook bij betrokken worden.
Scholen zijn enthousiast en willen hier in het
nieuwe schooljaar mee gaan beginnen in de vorm
van lessen in maatschappijleer. Het idee om
jongeren te betrekken bij de politiek sluit goed
aan bij de recente oproep van minister-president
Mark Rutte aan alle jongeren in Nederland om
mee te denken over hoe de ‘1,5 meter-samen
leving’ ingericht kan worden.

Jongerenwerk op school
Jongerenwerkers zijn actief op het voortgezet onderwijs.
Door in en rond school aanwezig te zijn, komen jonge
renwerkers makkelijk in contact met jongeren. Ze dragen
bij aan een positief schoolklimaat en ondersteunen
jongeren bij vragen, problemen en persoonlijke ontwik
keling (talent ontwikkeling). Ook nemen ze deel aan het
zorgoverleg en willen in samenwerking met andere
partijen vroegtijdig schoolverlating voorkomen.
Weerbaarheid van kinderen en jongeren vergroten
Er zijn collectieve activiteiten georganiseerd gericht op
het vergroten van weerbaarheid van kinderen en jonge
ren. De buurtwerkers sport bieden in samenwerking met
de jeugdigen zelf op basis van de geïnventariseerde
vraag en behoefte, weerbaarheidstrainingen en/of
groepstrainingen aan.
In de afgelopen 6 maanden hebben de buurtwerkers
sport trainingen Rots en Water gegeven aan jongeren in
Balk, Lemmer en Sint Nicolaasga. Rots en Water richt

‘Op vraag van
jongeren zelf bieden
de buurtwerkers sport
weerbaarheidstrainingen
aan’
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Indicatoren Bevorderen zelfredzaamheid
In de opdrachtbeschrijving zijn voor de doelstelling
Bevordering zelfredzaamheid een aantal indicatoren
gedefinieerd. Deze indicatoren zijn hieronder in een
tabel samengebracht. Sociaal Werk De Kear levert,
samen met de partners in de gemeente, een belangrij
ke bijdrage aan het versterken van de zelfredzaamheid
van de kwetsbare inwoners van de gemeente
De Fryske Marren. De bijdrage is in dit hoofdstuk
beschreven.

zich op de ontwikkeling van sociale competenties,
weerbaarheid en het voorkomen en aanpakken van
pesten. Spelenderwijs en via fysieke oefening leren de
jeugdigen sociale, communicatie- en confrontatie
vaardigheden aan en voelen zich sterker en
weerbaarder.
De buurtwerker sport heeft in Lemmer e.o. een clinic
georganiseerd met als doel kinderen bewust te maken
van pestgedrag. De ex-professional Henk Pietersen
verzorgde bij de basketbalvereniging Quintas een
basketbal clinic ‘Pest mij maar!’. Hier deden 327
kinderen aan mee.
Indicatoren

Bron

2019

Percentage zelfstandig wonende
personen van 75 jaar en ouder

GGD

Percentage inwoners dat zelf
standig woont met beperking of
met chronische, psychische of
psychosociale problemen

GGD (2012)
% personen met 2 of meer chronische
aandoeningen

19%

Percentage inwoners dat beper
kingen ervaart met lichamelijke
gezondheid, fysiek functioneren
(bewegen), geestelijke gezond
heid, taal/cultuur, financieel,
gevoel van niet thuishoren

BP

Nauwelijks
tot geen
belemmering
72%
72%
81%
94%
74%
83%

Percentage inwoners met moge
lijkheid om voor zorg en hulp
terug te vallen op een netwerk
(ja, zeker)

BP

Percentage inwoners dat
gebruik maakt van individuele
voorzieningen

GMSD

11%
(1e halfjaarcijfers)

Percentage jongeren met
jeugdhulp

GMSD

Aantal 2019:
81

Lichamelijke gezondheid
Fysiek functioneren (bewegen)
Geestelijke gezondheid
Taal/cultuur
Financieel
Gevoel van niet thuishoren

GGD

= Gemeentelijke Gezondheidsdienst

BP

= Burgerpeiling

Familie
Vrienden en kennissen
Mensen in de buurt

GMSD = Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
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2020

Nauwelijks
tot geen
belemmering
72%
72%
86%
94%
76%
84%
67%
48%
30%

2.2 Bevorderen participatie

Top 5 Hoofddomeinen Zelfredzaamheidsmatrix
Info & Advies
10%

Bevorderen participatie
Inwoners
hebben een
zinvolle
daginvulling

Inwoners
hebben
betekenisvolle
sociale
contacten

>% van
inwoners dat aan
geeft een zinvolle
daginvulling te
hebben

<% personen met
hoge emotionele/
sociale eenzaam
heidsscore

110%

51%

13%

15%
Financiën
Activiteiten dagelijks
Maatschappelijke participatie
Huisvesting
Dagbesteding

<% inwoners dat
geen betekenis
volle contacten
heeft buiten werk,
school en gezin

Vanuit de gemeentelijke doelstelling dat iedereen in
De Fryske Marren naar vermogen mee kan doen,
ondersteunt Sociaal Werk De Kear (groepen) inwoners
en motiveert hen tot zinvolle dagbesteding en het
hebben van betekenisvolle sociale contacten. Ongeveer
20% van de inwoners in de gemeente heeft onvoldoen
de contacten met andere mensen en 5% ervaart geen
zinvolle invulling van hun dag (Burgerpeiling 2020).

Alle medewerkers geven in hun dagelijkse contacten
met inwoners gevraagd en ongevraagd informatie en
advies. In de afgelopen maanden hebben de mede
werkers van Sociaal Werk De Kear 388 keer inwoners
kort van informatie en advies voorzien op verschillende
gebieden. Van de 388 info en advies vragen waren
37 vragen specifiek op maatschappelijke participatie
gericht.

Hieronder gaan we op specifieke onderdelen van de
ondersteuning van (groepen) individuele inwoners in.

Collectieve activiteiten
Vanaf de start van Sociaal Werk De Kear hebben 315
verschillende collectieve activiteiten plaatsgevonden die
gericht zijn op het bevorderen van participatie. De
grafiek laat de inzet zien op de doelstellingen ‘zinvolle

Individuele ondersteuning kwetsbare inwoners
Onderstaande grafiek geeft het aantal individuele tra
jecten weer, onderverdeeld naar hoofddomeinen. Het
laat zien dat maatschappelijke participatie tot de top 5
van hoofddomeinen behoort. Er zijn 21 individuele
trajecten behandeld, waarvan 1 op de 6 betrekking had
op het bevorderen van participatie.

Collectieve activiteiten gericht op het bevorderen
van participatie per doelstelling
De Kear, september 2019 - maart 2020    

Top 5 hoofddomeinen ZRM
(individuele hulpverlening)
Sociaal
netwerk

11

Inwoners worden niet
beperkt door geven van
mantelzorg

15

Inwoners wonen
langer zelfstandig

21

Inwoners ervaren geen
beperking in de mate waarin ze kunnen deelnemen
aan maatschapp. verkeer

49

Lichamelijke
gezondheid

8

Inwoners hebben een
zinvolle daginvulling

53

Geestelijke
gezondheid

7

Inwoners leven in
harmonie met elkaar
samen

73

Maatschappelijke
participatie

6

Inwoners zetten zich in
voor de samenleving en
elkaar

82

Tijdsbesteding

4

Inwoners hebben
betekenisvolle sociale
contacten

12

102

dag invulling‘ en ‘betekenisvolle contacten’. Hieronder
gaan we op specifieke onderdelen hiervan verder in.

Samenwerken aan een inclusieve samenleving
In het AZC is er grote behoefte bij de mensen om
iets te willen doen, zich nuttig te willen maken.
Ze willen ook graag contact met Nederlanders
om onze taal en cultuur te leren kennen. Er zijn
32 aanmeldingen voor vrijwilligerswerk en ook
al matches. Zo sprak één van de buurtwerkers
2 vrouwen die wel wilden meehelpen met een
activiteit voor kinderen. ‘De 2 vrouwen heb ik aan
peutergym kunnen koppelen, want zij zochten
nog vrijwilligers. Ook hebben we 2 sportieve
jonge mannen gekoppeld aan onze buurtwerkers
sport. Vanuit het AZC worden namelijk weleens
voetbaltoernooitjes georganiseerd. En we
hoorden in Balk dat er jongeren zijn die wel
samen willen voetballen in de zaal. Dus wij
dachten: dit kunnen we mooi samen brengen!’
De buurtwerker sport neemt hierin eerst het
initiatief en neemt de 2 vrijwillige jonge mannen
mee in hoe je dit organiseert zodat ze straks zelf
voetbaltoernooitjes kunnen organiseren en
begeleiden in Balk.

Vrijwilligers: onmisbaar in een inclusieve samenleving
In de afgelopen maanden zijn vrijwilligersorganisaties
ondersteund, begeleid en/of gefaciliteerd. De grafiek
hieronder laat de inzet zien op de doelstellingen
‘inwoners zetten zich in voor de samenleving en voor elkaar‘
en ‘inwoners leven in harmonie met elkaar samen’.
Collectieve activiteiten gericht op versterken van
vrijwilligersorganisaties per doelstelling
De Kear, september 2019 - maart 2020    
Inwoners worden niet
beperkt door geven van
mantelzorg
Inwoners wonen
langer zelfstandig

3
7

Inwoners ervaren geen
beperking in de mate waarin ze kunnen deelnemen
aan maatschapp. verkeer

15

Inwoners hebben een
zinvolle daginvulling

21

Inwoners leven in
harmonie met elkaar
samen

29

Inwoners zetten zich in
voor de samenleving en
elkaar

30

Inwoners hebben
betekenisvolle sociale
contacten

46

zijdige integratie en sociale ontmoeting tussen nieuw
komers en inwoners wordt hiermee gestimuleerd.
Sociaal Werk De Kear heeft de aanpak voor eenzame
inwoners (jong en oud) gecontinueerd en doorontwikkeld
om meer inwoners meer zelfredzaam te maken en
minder eenzaam. De aanpak tegen eenzaamheid richt
zich op een bredere doelgroep waarbij ook ingezet
wordt op thema’s als netwerkversterking en inclusieve
samenleving. In Lemmer heeft Sociaal Werk De Kear het
sociaal café (bedoeld voor kwetsbare inwoners om
contacten te leggen en te onderhouden) overgenomen.
Er zijn plannen om dit in samenwerking met de aan
wezige vrijwilligers door te ontwikkelen tot een sociale
huiskamer. De inzet van Sociaal Werk De Kear richt zich
nu eerst op het versterken van de vrijwilligers, ook zij
zijn kwetsbaar.

Punt Twa ondersteunde vrijwilligers en vrijwilligers
verbanden in De Fryske Marren. Punt Twa is voortgezet
in de vorm van een Vrijwilligers Informatie Punt (VIP).
VIP De Fryske Marren is er voor mensen die zich willen
aanmelden als vrijwilliger en voor organisaties die
vrijwilligers zoeken.
De coördinator van het VIP ziet toe op goede en
toegankelijke dienstverlening. Vrijwilligers voeren de
basistaken uit en medewerkers van Sociaal Werk De
Kear voeren in samenwerking met ketenpartners in hun
gebiedsteam de lokale begeleiding van (getrainde)
vrijwilligers uit. Via het VIP worden trainingen aangebo
den aan vrijwilligers(organisaties). Sociaal Werk De Kear
organiseert VIP bijeenkomsten, bijvoorbeeld in AZC’ s.

Maatschappelijke activering
Samen actief is een project waarin mensen met een
lange afstand tot de arbeidsmarkt letterlijk in beweging
worden gebracht. Het is een beweeg- en coaching
programma waarin een gezonde leefstijl en persoonlijke
ontwikkeling gecombineerd worden. Het programma is
bedoeld voor mensen die een inkomen hebben op
uitkeringsniveau, niet in de gelegenheid zijn om actief te
bewegen, graag meer sociale contacten willen opbou
wen of activiteiten buitenshuis zoeken met als doel het
versterken van zelfredzaamheid, participatie en sociale
contacten.

Sociaal Werk De Kear brengt ook de inwoner met een
hulpvraag en inzet van een vrijwilliger samen. Hiermee
wordt de stap voor vrijwilligers naar deelname aan
activiteiten in de eigen omgeving kleiner.
Het project Vrouwenpraat wordt gedragen door
vrijwilligers en is een zelfstandig draaiende groep.
Buurtwerk sluit aan als hier behoefte aan is. De twee
13

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’
In september is het sociaal café voortgezet in
Sint Nicolaasga. Eerder organiseerde de welzijnsorganisatie het sociaal café. De deelnemers waren
gewend dat de beroepskracht het sociaal café
organiseert en dus een programma maakt,
activiteiten organiseert, vrijwilligers begeleidt etc.
De opdracht van Sociaal Werk De Kear is een
andere, namelijk van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen
dat’. Dat is bij dit sociaal café best een moeizaam
proces, eigenlijk willen de deelnemers dat het
blijft zoals het was. Daar komen ze ook steeds
op terug. ‘Ze willen dat de buurtwerker een
activiteit gaat organiseren. Ik heb ze natuurlijk
wel uitgelegd dat we het als nieuwe organisatie
anders doen, maar ze vinden het moeilijk om
daar in mee te gaan. Ik merkte dat dit nogal
belemmerend ging werken, er kwam geen
beweging, eigenlijk alleen maar meer weerstand.’

Collectieve activiteiten gericht op versterken van
zelfredzaamheid
per doelstelling
De Kear, september 2019 - maart 2020    
Inwoners worden niet
beperkt door geven van
mantelzorg

14

Inwoners wonen
langer zelfstandig

36

Inwoners ervaren geen
beperking in de mate waarin ze kunnen deelnemen
aan maatschapp. verkeer

56

Inwoners hebben een
zinvolle daginvulling

57

Inwoners leven in
harmonie met elkaar
samen

60

Inwoners zetten zich in
voor de samenleving en
elkaar

82

Inwoners hebben
betekenisvolle sociale
contacten

93

Betekenisvolle contacten
De werkzaamheden van de kwartiermakers zijn
voortgezet en hun netwerk is benut.

De aanpak vanuit de ABCD-werkwijze ‘start what
is strong to address what is wrong’ bleek een
goede insteek. Als een groep moeilijk te
benaderen is, kun je beter 1 op 1 gesprekken
voeren. ‘Ik startte met de persoon die de meeste
weerstand liet zien in de groep. Ik heb gevraagd
naar wat ze leuk vindt om te doen en waar haar
interesses en talenten liggen. Daaruit kwam
vooral dat zij een groepje in het dorp miste om
samen ritjes mee te maken in de scootmobiel. Dit
werd de start van een scootmobielclub. De focus
houden op wat zij wel wil en kan bleek te werken.
Samen schreven we een stukje voor in het lokale
krantje met de oproep dat mensen die interesse
hebben in een scootmobielclub tijdens het sociaal
café bij elkaar komen. Ook hebben we samen
gekeken naar wie we er nog meer bij kunnen
betrekken. Ik heb doordat ik als buurtwerker aan
een regio verbonden ben een groot netwerk
opgebouwd en heb daar ook laten vallen dat we
bezig zijn met een scootmobielclub. Daar werd
enthousiast op gereageerd en dat leverde direct al
2 mensen op die ook wel interesse hadden.
Inmiddels komen er 4 nieuwe mensen naar het
sociaal café die iets met een scootmobielclub
willen.’

De medewerkers van Sociaal Werk De Kear hebben
kennis van de algemeen toegankelijke voorzieningen en
inwonersinitiatieven in dorpen en kernen binnen de
gemeente. Een vrijwilliger die een inwoner begeleidt
naar sociale activiteiten kan net dat steuntje in de rug
zijn om contacten in het dorp op te bouwen en zich
minder eenzaam te voelen.
In de afgelopen maanden hebben collectieve activitei
ten plaatsgevonden die gericht zijn op het bevorderen
van zelfredzaamheid. De grafiek hierboven laat zien dat
de inzet hierbij in de meeste gevallen gericht was op de
doelstelling ‘betekenisvolle contacten’.
De samenwerking met Vluchtelingenwerk wordt
vormgegeven in het doorburgeren (‘trochburgeren’)
en Sociaal Werk De Kear werkt met hen samen met
betrekking tot de statushouders.
Armoede en sociale uitsluiting
In de gemeente De Fryske Marren ervaart een deel van
de bevolking (24%) beperkingen op het terrein van
financiën (Burgerpeiling 2020). In veel contacten met
inwoners die hulp vragen ziet Sociaal Werk De Kear dat
armoede en sociale uitsluiting een grote rol spelen in
hun leven. We hebben hierboven al gezien dat de helft
van de info & advies vragen betrekking hebben op
financiën.
Het sociaal wijkteam pakt de individuele ondersteuning
op dit gebied op. Aansluitend op de gemeentelijke
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‘Regelhulp
helpt bij het
begrijpen en invullen
van formulieren’

Kadernota Foarút, van armoede naar integraal kansen
beleid in De Fryske Marren, richt Sociaal Werk De Kear
zich vooral preventief op collectieve voorzieningen. Met
voorlichting en advies wijzen we op mogelijkheden van
fondsen (waaronder Kindpakket) en ondersteunende
instanties (Voedselbank, Kledingbank, VerSUS etc.).
Regelhulp biedt hulp bij sociaal-juridische of financiële
vragen en bij het begrijpen en invullen van formulieren.
Vrijwillige medewerkers adviseren over regelingen en

voorzieningen met betrekking tot sociale zekerheid.
Zo proberen ze inwoners te ondersteunen om het de
volgende keer, waar mogelijk, zelf te kunnen.
We brengen inwoners samen om elkaar te onder
steunen of initiatieven te ontwikkelen en elkaars talent,
kennis en ervaring te gebruiken en daar waar nodig
organisaties of ondernemers aan te laten sluiten.
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Indicatoren Bevorderen participatie
In de opdrachtbeschrijving zijn voor de doelstelling
Bevordering participatie een aantal indicatoren
gedefinieerd. Deze indicatoren zijn hieronder in een
tabel samengebracht. Sociaal Werk De Kear levert,
samen met de partners in de gemeente, een belangrijke
bijdrage aan het versterken van de zelfredzaamheid van
de kwetsbare inwoners van de gemeente De Fryske
Marren. De bijdrage is in dit hoofdstuk beschreven.
Indicatoren (Bron: Burgerpeiling 2019 en 2020)
Deelname aan het
verenigingsleven

Streefwaarde

2019

2020

42%
24%
22%

Top 3
Sport
Overig
Religieus of maatschappelijk

59%

\

44%
22%
20%

Inzet voor anderen en
maatschappelijke doelen

1. Vrijwilligerswerk (laatste 12 maanden)
2. Zorg aan hulpbehoevende naaste
3. Aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie
4. Hulp aan buren

46%
45%
40%
67%

55%
51%
37%
64%

51%
49%
40%
63%

Vrijwilligerswerk nu en in
de toekomst

Actief, en zal dit (misschien) blijven
Actief, maar zal dit niet meer blijven

40%
\

75%
24%

78%
23%

Indicatoren

Bron

2019

2020

Percentage inwoners dat aangeeft een zinvolle dagbesteding te hebben

BP

93%

95%

Percentage personen met hoge emotionele / sociale eenzaamheidsscore (soms tot
vaak eenzaam)

BP

20%

19%

Percentage inwoners dat geen betekenisvolle contacten heeft buiten werk, school
en gezin.

BP

19%

21%

Vindt u dat u voldoende contact heeft met andere mensen?
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2.3 Bevorderen mantelzorg
Vanuit de gemeentelijke doelstelling voor een sterke
dragende samenleving met goede en toegankelijke
basisvoorzieningen, verdienen mantelzorgers aandacht
voor hun inzet en belasting en moeten zij worden
ondersteund zodat ze niet worden beperkt in hun
dagelijks functioneren.

Bevorderen
mantelzorg
Inwoners worden niet
beperkt door geven van
mantelzorg
<% inwoners
dat belemme
ringen ervaart in
dagelijkse
bezigheden door
geven van zorg
aan hulpbehoe
vende naaste

Aanpak mantelzorg
Mantelzorg is onmisbaar in de hele zorg en de thuiszorg
in het bijzonder. Het is belangrijk dat mantelzorgers
deze maatschappelijke taak zo goed mogelijk kunnen
blijven vervullen. Meer dan een kwart van de inwoners
(28%) van de gemeente De Fryske Marren zegt door
het verlenen van mantelzorg soms tot vaak belemme
ringen te ervaren (Burgerpeiling 2020).
Mantelzorgers verdienen daarom aandacht voor hun
inzet en belasting en worden ondersteund zodat ze niet
worden beperkt in hun dagelijks functioneren. Sociaal

Werk De Kear vervult een verbindende rol tussen
professionals, onderwijs en mantelzorgers en vrij
willigers om de signaleringsfunctie voor (jonge) mantel
zorgers te verbeteren.

‘Mantelzorgers
zijn onmisbaar’

1717
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• September 2019 een driedaags respijtweekend voor
5 (zwaar) overbelaste mantelzorgers.
• Ontmoetingcafés in de regio’s Lemmer, Joure en Balk
voor mantelzorgers, degenen voor wie men zorgt,
familieleden en andere belangstellenden (gemiddeld
40 bezoekers).
• Jaarlijkse fundag voor mantelzorgers onder de 10 jaar.
• Lotgenotengroep voor jonge mantelzorgers (15+).
• Denktank voor en met mantelzorgers. In samen
werking met Mantelzorg NL en de gemeente
De Fryske Marren.

Individuele contacten om tot collectieve
contacten te komen
De buurtwerker merkt dat zij vanuit de contacten
die ze met mantelzorgers heeft, hun behoefte
beter kent en hierop kan inspelen door mensen bij
elkaar te brengen. Daar blijkt dus uit dat je de
individuele contacten nodig hebt om tot
collectieve activiteiten te komen.
‘Waar ik op dit moment mee bezig ben is
mantelzorgers bij elkaar brengen in een groepje
van 8 personen. Ik hoorde namelijk al een aantal
keren dat er naast de ontmoetingscafés behoefte
was aan lotgenotencontact in klein verband.
Omdat je dan net wat meer diepgaande
gesprekken kunt voeren met elkaar. Laatst sprak ik
bij het ontmoetingscafé met een mantelzorger die
dit wel samen met mij wil organiseren.’

Sociale huiskamer
Sociaal Werk De Kear heeft momenteel geen signalen
dat er behoefte is aan een sociale huiskamer voor de
hulpbehoevenden voor wie mantelzorgers zorgen.
Tichtby was een project in Balk gericht op kleine onder
linge burenhulp. Tichtby is voortgezet en uitgebreid en
is geen apart project meer. Het project Tichtby vormt
onderdeel van de reguliere inzet van Sociaal Werk De
Kear. Buurtwerkers pakken dit samen met inwoners en
betrokken partijen op in alle gebieden.

Mantelzorgers kunnen terecht bij Sociaal Werk De Kear
voor informatie en advies. In de afgelopen 6 maanden
had:
• 6% van de info & advies vragen betrekking op de
bevordering van mantelzorg (21 vragen);
• 11% van de collectieve activiteiten betrekking op de
bevordering van mantelzorg (151), waarvan 1 op de 7
zich richtten op jonge mantelzorgers onder de 18 jaar.

Indicatoren Bevorderen mantelzorg
In de opdrachtbeschrijving zijn voor de doelstelling
Bevordering mantelzorg een aantal indicatoren
gedefinieerd. Deze indicatoren zijn hieronder in een
tabel samengebracht. Sociaal Werk De Kear levert,
samen met de partners in de gemeente, een belangrijke
bijdrage aan het versterken van de zelfredzaamheid van
de kwetsbare inwoners van de gemeente De Fryske
Marren. De bijdrage is in dit hoofdstuk beschreven.

De activiteiten bestonden uit:  
• 7 november 2019: dag van de Mantelzorg met 48
deelnemers.
Indicatoren

Bron

2019

2020

Percentage inwoners dat belemmeringen ervaart in de dagelijkse bezigheden
door zorg te geven aan een hulpbehoevende naaste

BP

27%

28%
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2.4 Versterken inwonersinitiatieven, verenigingen en
(vrijwilligers)organisaties

in voor de samenleving en voor elkaar’, ‘betekenisvolle
contacten’ en ‘inwoners leven in harmonie met elkaar’.
Hieronder gaan we op specifieke onderdelen hiervan
verder in.

Versterken inwonersinitiatieven,
verenigingen en vrijwilligersorganisaties
Inwoners zetten zich in voor de
samenleving en voor elkaar

>% inwoners
dat zich actief
inzet voor de
buurt

>% inwoners
dat zich actief
inzet in vrijwilligerswerk

%> inwoners
dat actief deelneemt aan ver
enigingsleven

>% maat
schappelijke
participatie

>% inwoners
met inzet
voor ande
ren en maat
schappelijke
doelen,
te weten
Zorg hulp
behoevende
naaste
Aandacht
voor buren
zorgwekken
de situatie
Hulp aan
buren

>% inwoners
dat burenhulp
geeft op
gebied van

Opvangen
kinderen
Medicijnen
toedienen en
persoonlijke
verzorging
Klusjes
in huis
Huis schoon
maken en
koken
Helpen bij
vervoer
Hulp bij
 oodschappen
b

Collectieve activiteiten gericht op versterken van
van inwonersinitiatieven, verenigingen en vrijwil
ligersorganisaties per doelstelling
De Kear, september 2019 - maart 2020    

Inwoners
leven in
harmonie
met elkaar
samen

Inwoners worden niet
beperkt door geven van
mantelzorg

>% buurtbew.
die op prettige
manier met
elkaar omgaan

>% buurtbew.
dat zich thuis
voelt in de buurt
<% buurtbew.
die buurt niet
als veilig ervaart
<% buurtbew.
dat overlast van
anderen ervaart

5

Inwoners wonen
langer zelfstandig
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Inwoners ervaren geen
beperking in de mate waarin ze kunnen deelnemen
aan maatschapp. verkeer

53

Inwoners hebben een
zinvolle daginvulling

76

Inwoners leven in
harmonie met elkaar
samen

123

Inwoners zetten zich in
voor de samenleving en
elkaar

142

Inwoners hebben
betekenisvolle sociale
contacten

188

Leefbaarheid: een actieve en zorgzame samenleving
Sociaal Werk De Kear heeft de eerste maanden eerst
ingezet op de inventarisatie bij inwoners(verenigingen)
waaraan behoefte is, waarover men tevreden is en bij
welke initiatieven ze ondersteuning wensen. Dit heeft
geresulteerd in gebiedsanalyses voor de teams regio
Noord en regio Zuid.

Vanuit de gemeentelijke doelstelling voor een sterke
dragende samenleving met goede en toegankelijke
basisvoorzieningen, ondersteunt Sociaal Werk De Kear
inwonersinitiatieven, verenigingen en (vrijwilligers)
organisaties om een sterke dragende samenleving te
realiseren. Hierin werkt Sociaal Werk De Kear samen
met inwoners om het samenleven in de buurten en
dorpen te versterken, met elkaar en voor elkaar.

De ondersteuning van inwonersinitiatieven, verenigingen
en (vrijwilligers)organisaties betrof in het afgelopen half
jaar een kleine 115 inwonersgroepen die zich in willen
zetten voor de samenleving. De ondersteuning bestaat
eruit dat ze zo goed mogelijk aansluit bij wat de groepen
zelf kunnen en hen te stimuleren steeds meer zelf te
gaan doen.

Collectieve activiteiten
Vanaf de start van Sociaal Werk De Kear hebben
54 unieke collectieve activiteiten plaatsgevonden die
gericht zijn op het versterken van inwonersactiviteiten,
verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Deze activitei
ten bestaan uit meerdere bijeenkomsten. De grafiek laat
de inzet zien op de doelstellingen ‘inwoners zetten zich

Gebiedsanalyse
Uit gesprekken met een aantal inwonersinitiatie
ven is naar voren gekomen dat in regio Zuid veel
zelfredzaamheid zit. Inwoners weten veel zelf te
creëren en het eigen netwerk te gebruiken. Het is
goed om deze mentaliteit (eigen cultuur) te
kennen bij het aansluiten bij initiatieven.  

Basisschool obs Trijegeasterhonk wil meer de
verbinding zoeken met het dorp. Zichtbaar zijn
in het dorp en de basisschool openstellen voor
verschillende activiteiten. Het doel van de
medewerkers van Sociaal Werk De Kear is om deze
organisaties en inwoners aan elkaar te koppelen en
daarbij lokale initiatieven te ondersteunen.

19

schappelijke initiatieven in de gemeente. Op dit online
digitale ‘dorpsplein’ kunnen alle inwoners uit de
Het bestuur van het dorpshuis in Ouwsterhaule
gemeente informatie/nieuws delen. Het gaat dan om
wil in samenwerking met de verenigingen, die
bijvoorbeeld agenda, prikbord, hulp gevraagd/aangebo
gebruik maken van het dorpshuis, meer de
den, het aanbod van vrijwilligerswerk, maar ook buurt
verbinding zoeken met inwoners. Ze willen meer
verhalen/buurtfoto’s, buurtverbeteringen etc. De
een dorpshuisfunctie creëren en hun aanbod aan
vrijwillige buurtverbinders helpen bij het gebruik van de
de inwoners zichtbaar laten maken. Daarnaast
site, stimuleren bewoners en organisaties om mee te
willen ze maatschappelijk betrokken zijn en kijken
doen en vormen de redactie van de site met als doel
of ze aan kunnen sluiten bij overige partijen.
het beheren en verbindingen leggen tussen bewoners
het digitale platform DFM Centraal.nl, het beheer ligt bijonderling
vrijwilligers,
de zogenoemde
en tussen
bewoners en organisaties.
Basisschool
obs
Trijegeasterhonk
wil
meer
dorpshuis in
buurtverbinders.
We zien dat de inwonersinitiatieven in toenemende
de verbinding zoeken met het dorp.
samenwerking met de
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mate gedragen (kunnen)
door
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Buurtbemiddeling
De samenwerking met de dorpencoördinatoren is
Een conflict tussen buren heeft negatieve invloed op
structureel.
Samen
met
hen
heeft
Sociaal
Werk
De
Kear
Buurtbemiddeling
et de dorpencoördinatoren is structureel. Samen met hen heeft Sociaal Werk De
woonplezier.
Hoe
eerder
bespreekbaar wordt
inspiratiesessies
entussen
inwonersinitiatieven
opgezet,
waar op hethet
Een
conflict
burenvanheeft
invloed
woonplezier.
Hoe
eerder
ditdit
bespreekbaar
s en inwonersinitiatieven
opgezet,
waaraan
medewerkers
Sociaalnegatieve
Werk
De
gemaakt,
hoe
beter.
Het
project
Buurtbemiddeling
is
aanenmedewerkers
van
Sociaal
Werk
De
Kear,
collega’s
et sociaal wijkteam
dewordt
woningbouwcorporaties
hebben
deelgenomen.
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overgenomen
goed
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hebben deelgenomen.
t van leefbaarheid is hethelpen
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sociale verbondenheid
in dorpen
en
gesprek
tussen buren
op gang.
Ze bedenken geen oplossingen, maar zorgen met hun
een vroeg stadium in en helpen het gesprek tussen
methodiek Bakkie in de Buurt dat de buren dat zelf doen. Deze aanpak helpt om escalatie te
buren op gang. Deze aanpak helpt om escalatie te
Versterken sociale cohesie
en
bij
te
dragen
aan
het
aam die de website Mijnvoorkomen
buurtje in De Fryske
Marren
gekregen heeft.
Dit vergroten van het woonplezier van bewoners. Er zijn 8 vrijwillige
voorkomen en bij te dragen aan het vergroten van het
Een belangrijk aspect van leefbaarheid is het versterken
emeente in het leven geroepen.
De website is in december
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na
buurtbemiddelaars
actiefin
voor
Sociaal
Werk De Kear. woonplezier van bewoners. Er zijn 8 vrijwillige buurt
van
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sociale
verbondenheid
dorpen
en
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de sociale kaart van de gemeente is ingeladen. Sociaal Werk De Kear faciliteert
bemiddelaars actief voor Sociaal Werk De Kear.
Foto: iStock-912848624
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handen in
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is de naam die de
website
Mijn buurtje
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Preventie en signalering
De Fryske Marren gekregen heeft. Dit initiatief
Aansluitend op de gemaakte samenwerkingsafspraken
de gemeente
in
het
leven
geroepen.
De
website
is
in
Preventie en signalering
inhet
hetkader
kadervan
vanThuis
Thuisininde
deWijk,
Wijk,isisererininde
de gemeente
december
2019 gelanceerd,
na eensamenwerkingsafspraken
periode waarin de
Aansluitend
op de gemaakte
in
sinds
november
2019
een
wijk-GGD’er
aan
socialegemeente
kaart van sinds
de gemeente
is
ingeladen.
Sociaal
november 2019 een wijk-GGD’er aan de slag, met de verantwoordelijkheid voor de slag, met
de verantwoordelijkheid voor beleid met betrekking tot
Werk De Kear faciliteert het digitale platform DFM
beleid met betrekking tot verwarde personen. Sociaal Werk De Kear is partner in de overleggen
verwarde personen. Sociaal Werk De Kear is samenwer
Centraal.nl, het beheer ligt bij vrijwilligers, de zoge
hieromtrent.
kingspartner in de buurt van de wijk-GGD’er. Waarbij
noemde buurtverbinders.
Sociaal Werk De Kear vooral het buurtgerichte deel
oppakt en de wijk-GGD’er de individuele casus.
Dit platform maakt verbindingen mogelijk tussen de
mensen in de buurten/wijken en met de vele maat
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2.5 Bekendheid Sociaal Werk
De Kear

Indicatoren Versterken inwonersinitiatieven,
verenigingen en vrijwilligersorganisaties
In de opdrachtbeschrijving zijn voor de doelstelling
Versterking inwonersinitiatieven, verenigingen en
vrijwilligersorganisaties een aantal indicatoren
gedefinieerd. Deze indicatoren zijn hieronder in een
tabel samengebracht. Sociaal Werk De Kear levert,
samen met de partners in de gemeente, een
belangrijke bijdrage aan de versterking van inwoners
initiatieven, verenigingen en vrijwilligersorganisaties in
de gemeente De Fryske Marren. De bijdrage is in dit
hoofdstuk beschreven.

Indicatoren

Sociaal Werk De Kear is gestart in september 2019.
Niet lang daarna, eind januari 2020, is in de Burger
peiling gevraagd naar de bekendheid van Sociaal Werk
De Kear. Een kleine 20% van de inwoners kent Sociaal
Werk De Kear van naam. Voor 75% van de inwoners is
Sociaal Werk De Kear nog onbekend. Inwoners die in
aanraking zijn gekomen met Sociaal Werk De Kear
kennen ons voornamelijk via familie, vrienden, collega’s
of buren of via andere sociale contacten (bestuurs
functie in plaatselijk belang/vrijwilligerswerk) of via het
werk (Bron: Burgerpeiling 2020).

Bron

2019

2020

Percentage inwoners dat zich
actief inzet in vrijwilligerswerk

BP

55%

51%

Percentage maatschappelijke
participatie

BP

68%

71%

Percentage met inzet voor
anderen en maatschappelijke
doelen, te weten zorghulp be
hoevende naaste, aandacht voor
burenzorgwekkende situaties en
hulp aan buren

BP

1 Vrijwilligerswerk (laatste 12
maanden)
2 Zorg aan hulpbehoevende
naaste
3 Aandacht voor buren in een
   zorgwekkende situatie
4 ’Hulp aan buren’ in %

55%

51%

51%

49%

37%

40%

64%

63%

Opvangen kinderen
Medicijnen toedienen en
persoonlijke verzorging
Klusjes in huis
Schoonmaken en koken
Helpen bij vervoer
Hulp bij boodschappen

25%
8%

24%
9%

27%
8%
49%
53%

33%
8%
51%
55%

Percentage inwoners dat zich
actief inzet voor de buurt

Percentage inwoners dat
burenhulp geeft op gebied van
opvangen kinderen, medicij
nen toedienen en persoonlijke
verzorging, klusjes in huis,
schoonmaken en koken, helpen
bij vervoer en hulp bij bood
schappen

BP

Percentage buurtbewoners dat
op een prettige manier met
elkaar omgaat

BP

81%

89%

Percentage buurtbewoners dat
zich thuisvoelt in de buurt

BP

89%

94%

Percentage buurtbewoners dat
de buurt niet als veilig ervaart

BP

0%

1%

Percentage buurtbewoners dat
overlast van anderen ervaart

BP

6%

2%
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2.6 Tevredenheid over Sociaal
Werk De Kear
Inwoners die Sociaal Werk De Kear kennen, vinden dat
de sociaal werkorganisatie een positieve bijdrage levert
aan het welzijn van de inwoners in de gemeente
(Bron: Burgerpeiling 2020).

2.7 Adviezen aan de gemeente
Positieve Gezondheid
De inzet van Sociaal Werk De Kear op de gemeentelijke
doelen gebeurt op basis van de vraag en is niet aanbod
gericht. Deze wijze van werken is die van aansluiten bij
de vraagstukken die er in de gemeente De Fryske
Marren leven.
Mensen zijn niet hun aandoening of beperking. Toch
focussen we daar in de zorg en welzijn doorgaans wel op.
Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve
Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet
op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op
wat hun leven betekenisvol maakt.

De figuur hieronder laat zien op welke (gemeentelijke)
hoofddoelen de vragen bij Sociaal Werk De Kear binnen
komen. Per vraag kunnen meerdere doelen gesteld
worden door de inwoners.

Inzet op en ondersteuning van (groepen van)
individuele inwoners en van inwonersinitiatieven,
verenigingen, vrijwilligersorganisaties (september
2019 - maart 2020)

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies
van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere
benadering draag je bij aan het vermogen van mensen
om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in
het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie
te voeren.
De visie van Machteld Huber op de beleving van
gezondheid en welbevinden brengen we in praktijk in
het sociaal werk. Bewustwording van de eigen situatie
staat centraal tijdens het zelf invullen van het spinnen
web. Inwoners brengen hiermee op 6 pijlers in kaart hoe
zij hun gezondheid zelf ervaren (dagelijks functioneren,
sociaal maatschappelijk functioneren, kwaliteit van leven,
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden en zingeving). Zo
kun je gezondheid breder zien en werkt het integrerend
en ontschottend tegelijk. Er ontstaan mogelijkheden om
op een andere manier met vragen en zorgen om te gaan
en waar mogelijk de eigen situatie te verbeteren.
Om de transformatieopdracht van ‘zorgen voor’ naar
‘zorgen dat’ integraal binnen de gemeente De Fryske
Marren uit te kunnen rollen, is het van belang dat zorg- 
en welzijnsorganisaties één taal gaan spreken en eenzelf
de visie op de beleving van gezondheid en welbevinden
omarmen. Het advies is om Positieve Gezondheid breed
te implementeren als basismodel in de gemeente.

28%

34%

11%

27%

Bevorderen Zelfredzaamheid
Bevorderen Participatie
Bevorderen Mantelzorg
Versterken inwonersinitiatieven, verenigingen,
    vrijwilligersorganisaties

Vraaggericht werken vraagt om het bieden van maat
werk en aan te kunnen sluiten bij de leefwereld van de
inwoners en bij dat wat voor inwoners belangrijk is.
Machteld Huber heeft deze gedachtegang omgezet in
een methodiek die breed gedragen wordt in Nederland:
Positieve Gezondheid.

Netwerkversterking als vliegwiel voor zelfredzaamheid
Het werken aan een samenleving waarin onze inwoners
sociaal en maatschappelijk zo zelfstandig mogelijk kun
nen deelnemen, betekent ook het aanspreken van inwo
ners op hun vermogen om zelf vorm te geven aan het
22

Medewerkers doen dit door (het):
• Maken van een goede analyse (goede vragen stellen
en observeren) en planmatig te werken.
• Signaleren; het zelf doen en zelf denken van mensen
te stimuleren.
• Verbinden; zorgen voor een sfeer waarin mensen zich
veilig voelen.
• Versterken van netwerken en bevorderen van
samenwerking.

dagelijks leven, zo nodig met hulp van de omgeving of
voorzieningen. Naast aanspreken op hun zelf organise
rend vermogen, ook ondersteunen bij het ontwikkelen
en versterken hiervan, zodat mensen daadwerkelijk in
staat zijn hun eigen leven vorm te geven.
Bij de grote transformatieopgave in het sociaal domein
hoort het versterken van het voorliggend veld. De
gemeente wil met de vernieuwing van welzijn de zelfred
zaamheid, samenredzaamheid en (economische) partici
patie van inwoners versterken en ondersteunen. Dit
betekent integraal2 ondersteunen van mensen bij zelf
redzaamheid, maatschappelijke participatie en inwoners
initiatieven. Vanuit eigen kracht en met inzet van de
omgeving; stimuleren van actief burgerschap en verbin
dingen leggen tussen vrijwilligers en inwoners, tussen
informele en formele netwerken en tussen inwoners,
vrijwilligers en het sociaal wijkteam. De schakel die
hierin vanuit de huidige opdracht mist is vanuit integraal
werken een verbinding leggen tussen professionals in de
nulde, eerste en tweede lijn en individuele hulp bieden
of inschakelen als zelfredzaamheid ontbreekt. In de
andere gemeenten waar Tintengroep werkzaam is, zien
we een transformatie van welzijn naar sociaal werk,
waarbij het voorliggend veld wordt ingezet voor de
(jeugd)hulp en ondersteuning (zowel collectief als indivi
dueel) en werkt op de scheidslijn van welzijn en zorg.

Binnen de huidige opdracht aan Sociaal Werk De Kear
vervult de sociaal werker bij uitstek de rol in het organi
seren en versterken van sociale netwerken op buurt-,
wijk- en kernniveau. De sociaal werker werkt vanuit, en
vooral met, het gebied. De interventies van het sociaal
werk hebben als doel het versterken of vernieuwen van
het sociaal netwerk, zo nodig met de inzet van alterna
tieve hulpbronnen zoals inwonersinitiatieven, maatjes
projecten, vrijwillige hulpverbanden, vrijwilligerswerk etc.
Het advies aan de gemeente is om individuele onder
steuning en netwerkversterking te verbinden en te
verbreden.
Integraal gebiedsgerichte aanpak
Sociaal werk is een aanvulling en sluit aan op de lokale
leefwereld van de inwoners, op bestaande initiatieven en
(vrijwilligers)verbanden. Uit de gebiedsanalyse blijkt dat
De Fryske Marren rijk is aan verenigingen en vrijwilligers
organisaties en vele kernen hebben een sterke sociale
cohesie. Zij vormen het hart van de sociale infrastructuur
en daarmee vaak ook een eerste vangnet voor kwetsbare
inwoners. De sociaal werkers faciliteren en participeren
in de initiatieven en projecten van inwoners, in plaats
van andersom. Sociaal werk ondersteunt vrijwilligers en
mantelzorgers en legt verbindingen tussen vrijwilligers
en inwoners, tussen informele en formele netwerken,
tussen professionals in de nulde lijn (waaronder scholen)
en het sociaal wijkteam.
Naast Sociaal Werk De Kear werken meer ketenpartners
gebiedsgericht, o.a. de sociaal wijkteams, woningbouw
corporaties, politie en dorpencoördinatoren. Sociaal
Werk De Kear heeft zich het eerste half jaar ingezet om
de samenwerking met deze verschillende ketenpartners
op te bouwen en de verbinding te leggen tussen de
signalen die een ieder uit hoofde van de eigen professie
bereiken. Het komende jaar heeft het onze prioriteit om
deze samenwerking uit te bouwen naar een integraal
gebiedsgerichte aanpak. Dit kan er bijvoorbeeld voor
zorgen dat bepaalde hulp niet ingekocht hoeft te worden
vanuit Wmo of dat vanuit signalen voor de hand liggende
voorzieningen opgezet worden vanuit het dorp. Om
preventief te kunnen samenwerken vragen we de
gemeente om mee te gaan in deze werkwijze.

De waarde van het sociaal werk
Een deel van de inwoners in dorpen en kernen heeft te
maken met armoede, werkloosheid, schulden, slechte
gezondheid, eenzaamheid, (complexe) scheidingen,
middelengebruik, huiselijk geweld of inburgering. Maat
schappelijke thema’s waaraan ook sociaal werk een
belangrijke bijdrage kan leveren in de lokale samenle
ving. Uit het onderzoek ‘Wat bewerkstelligt het sociaal
werk’ (fase 1) dat vorig jaar binnen Tintengroep is uitge
voerd onder leiding van prof. dr. Hans van Ewijk, geven
medewerkers aan dat zij op 3 niveaus van toegevoegde
waarde willen zijn:
• Individueel door het bevorderen van eigen initiatief,
preventie en participatie. Sociaal werkers willen
bijdragen aan een positieve ontwikkeling van hun
klanten.
• Werken met netwerken door het versterken van
burgerinitiatieven, netwerken van klanten versterken,
inbedding in de buurt of wijk en mensen toeleiden
naar bestaande netwerken.
• Werken met instanties door het bevorderen van
samenwerking tussen organisaties, maatwerk leveren
met die organisaties aan inwoners en het ontlasten
van andere professionals zoals huisartsen.
2 Met integraal wordt gedoeld op een werkwijze waarbij de verschillende levensdomeinen in onderlinge samenhang worden bezien.
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Deze rapportage is tot stand gekomen in samenwerking
met Marja Janssens van CMO STAMM.
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