JAARBERICHT 2014

Raakvlakken, vormen,
structuren en verbindingen
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Bovenaan de agenda stond de voorbereiding op de transities
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in zorg en welzijn met ingang van 2015. Er is veel overlegd met
een groot aantal partijen met als doel ook in 2014 de cliënten
die dat nodig hebben goed te kunnen helpen. Daartoe hebben de
medewerkers zich nieuwe werkmethodieken eigen gemaakt en
vonden veranderingen in de organisatie plaats, zoals de inzet
in Sociaal Wijkteams. Ondertussen deden meer cliënten met
complexere vragen een beroep op Socius.

Over veranderen
In 2014 groeide het aantal Sociaal Wijkteams
sterk. Dit leidde nog niet tot een daling van
het aantal cliënten dat zich tot Socius wendde.
Directeur/bestuurder Bart van der Neut wijt dat
onder andere aan het ontbreken van een helder
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onderscheid tussen complexe en niet-complexe
hulpverlening. Ook is nog niet goed nagedacht
over de inrichting van de hulpverlening,
waarnaar Sociaal Wijkteams verwijzen en
over de toegang tot hulpverlening. “Ik heb er p
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vertrouwen in dat we hiervoor met partijen
goede structuren bedenken, maar vooralsnog
moeten we roeien met de riemen die we hebben.
En binnen Socius gaat dat een beetje wringen.
Medewerkers doen hun uiterste best om cliënten goed en snel te helpen, maar op termijn
gaat dat ten koste van de kwaliteit van ons werk
omdat er geen tijd is voor overleg en voor deskundigheidsbevordering.”
De burger zal pas in 2015 écht de gevolgen van
de veranderingen binnen zorg en welzijn merken, zo verwacht Van der Neut. “Dan zullen we
zien dat groepen burgers uit de bestaande zorg
vallen en is het de vraag of die groep tijdig weer
aanklopt voor ondersteuning. Datzelfde zagen
we bij eerdere veranderingen in de AWBZ.
Burgers kwamen wel bij ons, maar later en met
complexere problemen.” De Sociaal Wijkteams
hebben hierin een rol, want preventie is bij
uitstek een taak van die teams: zo vroeg mogelijk bij een situatie betrokken zijn, verbindingen
leggen en daarmee een goede samenleving
opbouwen. “Daar heb ik alle vertrouwen in,”
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aldus Van der Neut, “maar er zijn en blijven
mensen die bij tijd en wijle ondersteuning nodig
hebben. Voor hen wil Socius er zijn, ook de
komende jaren.”
Na intensief overleg is besloten om niet te
participeren in de cjg-coachteams, en het
Schoolmaatschappelijk Werk en het Jeugd
Interventie Team als aparte functies te continueren. “Wij streefden naar een doorgaande
lijn: een sterke eerste lijn die kan doorzetten
naar de tweede lijn als dat nodig is. Met de
gekozen structuur zijn er helaas meer schakels
in de jeugdhulpketen die ook dit jaar nadere
afstemming vragen,” aldus Van der Neut. De
gemeenten kozen in de jeugdhulpverlening voor
een zogenoemde zachte landing: alle kinderen
die geïndiceerde zorg hebben, behouden die
voor de duur van hun indicatie. De effecten van
de nieuwe werkwijzen worden dus pas in 2015
en 2016 zichtbaar. De invoering van passend
onderwijs vraagt om nog betere aansluiting
van hulp en ondersteuning bij het onderwijs.
Daarin spelen het Schoolmaatschappelijk Werk,
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de CJG-coachteams, het Jeugd Interventie Team
en Bureau Jeugdzorg een rol. Socius is betrokken bij de oprichting van Integraal Kindcentra
in IJmuiden en Beverwijk, waarin intensieve
begeleiding geboden kan worden.
Ook voor de gemeenten was het een grote klus,
die transities inclusief een financiële taakstelling. “Petje af,” zo complimenteert Van der
Neut de gemeenten. “Er is hard gewerkt en veel
overlegd met partijen. Er is nog wel een slag te
maken, want bij de transformatie hoort ook een
grote investering in preventie. Dat is de opdracht voor de komende jaren.”
Inhoudelijke ontwikkelingen
Socius kreeg in 2014 steeds vaker te maken met
cliënten met psychische problemen. Het blijkt
lastig deze groep blijvend te helpen, ondanks de
inzet van zowel professionals als vrijwilligers.
Verder is een groei te zien binnen het project
Preventie Huisuitzetting en in het aantal cliënten dat zich tot Socius wendde met schulden. p
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“Schulden en huurachterstand zijn signalen
dat er is mis is. Meestal is er meer aan de hand.
Daarin kunnen we zien dat er minder begeleiding is, minder preventie wordt ingezet,” aldus
Van der Neut. “Meestal kunnen we de cliënten
weer op weg helpen, maar er is een groep die
blijvend hulp nodig heeft. Ik hoop dat we dat
kunnen blijven bieden, want het voorkomt de
inzet van zwaardere en dus kostbare zorg.”

Verder was de voorbereiding op dienstverlening
in Heerhugowaard actueel, in samenwerking
met Welschap na een aanbesteding van de welzijnsdiensten in deze gemeente. In januari is gestart met vier samengestelde teams die volledig
ambulant werken en op straat en in openbare
ruimtes aanwezig zijn. Zij zijn herkenbaar aan
de groene bedrijfskleding met logo en daardoor
makkelijk aanspreekbaar.

Interne ontwikkelingen
In voorgaande jaren hebben de medewerkers
zich methodieken eigen gemaakt om de eigen
kracht van cliënten en de inzet van het eigen
netwerk te stimuleren. Dat werpt vruchten af in
de praktijk. In 2014 heeft Socius de zogenoemde
zelfredzaamheidsmatrix geïntroduceerd, waarmee de effecten van de hulpverlening inzichtelijk worden.

“Ik heb veel respect voor de medewerkers. Er
was aardig wat turbulentie de afgelopen jaren,
terwijl het aantal vragen van cliënten bleef stijgen en steeds complexer werd,” aldus Van der
Neut. “Geen geringe opdracht, maar het lukte.”
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Cijfers 2014
64

AMW/SHV
Inkomen

65

104

• Uitkering
• Arbeid
• Onbekend
• Zonder inkomen
• AOW
• Inkomen van ander

407

2013

Baten

€ 4.032.129

€ 3.888.278

Lasten

€ 4.038.937

€ 4.155.411

Personeelskosten

€ 3.289.688

€ 3.337.809

Huisvestingskosten

€ 246.391

Overige kosten

€ 502.858

Reserve

€ 880.860

234

Geweld

AMW /SHV
Aard van de hulpvraag

60
133
1073
176

237

391
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• Administratief/financiëel
• Relaties
• Psychische problemen
• Huisvesting
• Participatie
• Opvoeding
• Geweld
• Gezondheid
CASTRICUM

Opvoeding

€ 565.406

AOW / Pensioen

Zonder
€ inkomen
887.669

2013

76Arbeid

76

Arbeidsplaatsen

56,522

57,036

Ziekteverzuim (excl. zwangerschap)

4,02%

6,47%

79

70

Vrijwilligers

151

€ 252.196

2014

Werkzame personen

Gezondheid

Inkomen van een ander

Onbekend / Overig

Personeel 2014

513
89

2014

Aantal cliënten 2014

Uitkering

Nieuw

Bestaand

239

184

1121

1911

Formlierenbrigade

272

270

Aantal situaties 2014

Nieuw

Afgesloten

928

1086

377

441

109

105

Preventie Huisuitzetting

61

63

Begeleiding woningzoekenden

18

17

Jeugd Interventie Team

92

89

Ouderenadvies
Sociaal juridische dienstverlening

Participatie
Huisvesting

Algemeen Maatschappelijk werk

Psychische problemen
Schuldhulpverlening
Relaties
Financiëel

HEEMSKERK

Financiële Administratie Thuis
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Ondanks de komst van twee Sociaal
Wijkteams was het aantal cliënten
dat zich rechtstreeks tot Socius
wendde groter dan het jaar daarvoor.
Het aantal externe contacten was
talrijk en constructief.
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In 2014 is in twee wijken van Beverwijk geëxperimenteerd met Sociaal Wijkteams. Beide
teams hebben een andere werkwijze. Locatiemanager Barbara van Leeuwen vindt het leerzaam om hiervan de effecten te zien: “Daarmee
kunnen we in 2015, als er naar verwachting
twee teams bijkomen of als we gaan werken
met inlooppunten, ons voordeel doen.” Wel
was al merkbaar dat veel cliënten vanwege de
complexiteit van hun vragen werden terugverwezen naar Socius. “Hoe dat gaat lopen als het
aantal teams wordt uitgebreid is nog de vraag.
Vooralsnog is niet helder wat de effecten zullen
zijn voor de backoffice, waar uiteindelijk de
cliënten met meervoudige problematiek terecht
zullen komen.”
De komst van Sociaal Wijkteams leidde vooralsnog niet tot een verminderde vraag bij
Socius, integendeel. Het aantal korte contacten
verdubbelde nagenoeg en het aantal langdurende trajecten steeg met bijna honderd. De
werkdruk werd hierdoor erg hoog en opleiding

BE VERWIJK

en ontwikkeling van medewerkers kwam in
het gedrang. “Daarover maak ik me wel zorgen,
want de kwaliteit van de hulpverlening moet
overeind blijven. Ook moeten we tijd hebben
om de meerwaarde van de maatschappelijke
dienstverlening in de nieuwe omgeving te laten
zien,” aldus Van Leeuwen. Wellicht komt hierin
verandering als halverwege 2015 de Sociaal
Wijkteams de enige toegang tot hulpverlening
zullen zijn. “Ik ben benieuwd hoe dat gaat
lopen, ook qua werkdruk. Want Socius blijft
de langdurende hulpverlening doen en ook de
spreekuren van de Sociaal Raadslieden zullen
vol blijven.”
Veel cliënten wendden zich tot Socius met
problemen rondom financiën, huisvesting
en psychosociale problematiek. Binnen de
Schuldhulpverlening steeg het aantal vragen
met ruim de helft naar zeventig in 2014. De
Maatschappelijk werkers zagen veel cliënten
met een taalbarrière. Vaak werd het netwerk
van de cliënt ingeschakeld en soms een tolk. p
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Sociale netwerkstrategiën
Eind 2014 is een pilot afgesloten waarbinnen MEE Noordwest-Holland, RIBW
en Socius experimenteerden met
Sociale netwerkstrategiën. De samenwerking en het experimenteren met
doelgroepen werden als grote meerwaarde ervaren.
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De Sociaal Raadslieden hielden zich in 2014
bezig met meer complexe zaken, waarmee
veel tijd gemoeid was. Wijzigingen in weten regelgeving zijn hiervan een belangrijke
oorzaak. De meeste vragen gingen over belastingen, zorg, welzijn en sociale zekerheid.
Het succesvolle Schoolmaatschappelijk
Werk is in 2014 uitgebreid. De werkwijze is
in 2014 omgebogen naar meer flexibel, meer
vraaggericht, en gericht op aansluiting op de
CJG-coachteams.
Opvallend is de afname van het aantal aanvragen voor de Voedselbank. Deze daling is
lastig te herleiden en lijkt in tegenspraak met
het grote aantal aanmeldingen voor Schuldhulpverlening. Ook was een afname zichtbaar in het aantal ouderen met cognitieve
problematiek dat zich tot Socius wendde, een
trend die zich ook voordeed bij de ketenpartners.
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“De cliënt sneller in zijn eigen kracht zetten,
stimuleren om zelf de problemen bij de
kop te pakken en het eigen netwerk te
gebruiken, dat is inmiddels dé werkwijze
van de medewerkers,” aldus Van Leeuwen.
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Vrijwilligers aan zet

In 2014 zijn de vrijwilligers van FAT

De rol van vrijwilligers werd door

ook aan de slag gegaan bij mensen

Welzijn Nieuwe Stijl en het nieuwe

met een beperking. Hierbinnen

overheidsbeleid belangrijker. Het

trainen speciaal opgeleide vrijwil-

aantal vrijwilligers groeide. Bij veel

ligers het netwerk van de cliënt

producten van Socius zijn vrijwil-

zodat administratieve taken over-

ligers actief, zoals bij het project

genomen kunnen worden. Subsidie

Preventief Huisbezoek, Formulie-

van het Stimuleringssubsidie ltsa

renbrigade, Centrum Mantelzorg

maakte dit mogelijk. De eerste

en Financiële Administratie Thuis

resultaten zijn positief. Het plan is

(FAT). In 2015 gaat Socius onder-

om dit aanbod – samen met MEE

zoeken of de competenties van

Noordwest-Holland – uit te brei-

vrijwilligers beter benut kunnen

den.

Socius en CJG
Socius heeft zich in 2014 uitgebreid georiënteerd op haar rol in de CJG-structuur. Omdat
Socius haar positie anders ziet, is besloten om
niet deel te nemen aan de CJG-coachteams.
Socius is met het Schoolmaatschappelijk Werk

worden, zodat ze ook inzetbaar zijn

goed verankerd in de zorgstructuur voor de

voor andere taken.

jeugd en als frontofficewerker aanwezig op
een van de belangrijkste vindplaatsen voor
jeugd, te weten de scholen. Ook het Jeugd
Interventie Team bewees in 2014 weer z’n nut
met ruim 130 hulpverleningen. In 2015 wordt
de verbinding met de Sociaal Wijkteams en de
CJG-coaches van belang.
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“Nu krijgen ook
gezondheidsproblemen aandacht”
Wijkverpleegkundige Marco Dankelman

In 2014 is ook in Velserbroek en Velsen Noord een Sociaal Wijkteam aan

klant de hulp die hij nodig heeft.” De klanten komen bij het Sociaal Wijk-

de slag gegaan. Dit nieuwe team heeft zich op de werkwijze georiën-

team via het Klantcontactcentrum en het Wmo-loket, en via verwijzing

teerd in Werkateliers, waarin gekeken wordt hoe burgers met meerdere

door onder andere huisarts en politie. In het begin werd het Sociaal Wijk-

problemen te ondersteunen en te activeren. Wijkverpleegkundige Marco

team overspoeld met aanvragen. Dat is nu genormaliseerd en is er tijd

Dankelman van Zorgbalans maakt ook deel uit van het Sociaal Wijk-

voor positionering en profilering van het team, bijvoorbeeld in gesprek-

team en hij is enthousiast. “Vooral omdat het helder en efficiënt is voor

ken met verwijzers. Marco ziet in de praktijk dat vooral Socius en MEE

de klant. We bereiken een groep mensen die voorheen ook wel bereikt

het érg druk hebben, met sociale en geestelijke problematiek, versla-

werd, maar heen en weer geslingerd werd tussen verschillende discipli-

ving, schulden et cetera. Over de toegevoegde waarde van een wijkver-

nes. Dat gebeurt nu niet meer. In een zogenoemd Fotomoment brengen

pleegkundige is Marco helder. “Nu krijgen ook gezondheidsproblemen

we de situatie van de klant in beeld en noteren die in de Zelfredzaam-

aandacht en ontstaat een totaalplaatje van de situatie van de klant. Dat is

heidsmatrix. In die tussentijd maken we met elkaar een plan van aanpak

echt een verbetering.”

en gaan, meestal met z’n tweeën, op huisbezoek. Snel daarna krijgt de
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Ook in Castricum hadden veel
cliënten intensieve begeleiding
nodig bij complexere problematiek.
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CASTRICUM

HEEMSKERK

UITGEEST

VELSEN

12

Vooral dementerenden en mensen met een
psychosociale vraag hadden intensieve begeleiding nodig. Locatiemanager Barbara van
Leeuwen hierover: “Zij hebben vaak geen goed
netwerk en komen bij Socius omdat ze geen
indicatie hebben of nergens anders terecht kunnen of willen. Dit vertaalt zich in een significante toename van bureau- en huisbezoeken en
overproductie in de langdurende trajecten.” De
meeste problemen betreffen financiën, inkomen, schulden, huisvesting en scheiding. Meer
mensen leven onder de inkomensgrens, zo
blijkt uit de stijging van het aantal contacten bij
Schuldhulpverlening en de stijging van het aantal aanvragen voor een voedselpakket. De Sociaal Raadslieden kregen vooral te maken met
cliënten die vragen hadden rondom belastingen,
sociale zekerheid en de Voedselbank. Ook hier
waren veel cliënten niet van Nederlandse afkomst, waardoor de inzet van het netwerk van
de cliënt of een tolk nodig was. Opvallend is de
toename in het aantal zaken waarin de Sociaal
Raadslieden samenwerken met de Maatschap-
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pelijk werkers, de advocatuur en de consulenten
van de gemeentelijke sociale dienst. Met deze
laatste groep verdubbelde het aantal contacten
ten opzichte van het jaar daarvoor.
Van Leeuwen betreurt het dat in Castricum
besloten is een bezuiniging door te voeren. “Dat
betekent dat we een dag per week dicht zullen
gaan, omdat de bezetting niet meer te regelen is.
Jammer, want daardoor komen onze preventieve en signalerende taken in het gedrang en dat
is juist waar het in het nieuwe overheidsbeleid
om draait.”
In 2014 zijn de voorbereidingen gestart voor een
Sociaal Wijkteam dat per januari 2015 aan de
slag gaat. Essentieel hierbinnen is de verbinding
tussen dit team en Socius. Van Leeuwen hierover: “Bij de verbinding tussen het Sociaal Team
en de instellingen in de eerste lijn is het van
belang dat men oog heeft voor overdracht van
kennis, maar ook voor de expertise die bij de
verschillende instellingen aanwezig is.
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Een aantal taken zal gekanteld kunnen worden
naar het Sociaal Team. Voor complexere en
meer langdurige cases die een meer specifieke
begeleiding behoeven, zal doorverwezen moeten worden naar de instellingen. Te denken
valt aan onder meer multicomplexe zaken,
schuldhulpverlening en huiselijk geweld.” Op
de basisscholen experimenteerde de gemeente
met de inzet van een cjg-coach vanuit het
J&G-team. Bij een positieve evaluatie zullen de
uren Schoolmaatschappelijk Werk die Socius nu
inzet op de basisscholen overgeheveld worden
naar het J&G team. Op de scholen voor voortgezet onderwijs draaide ook een experiment
met de inzet van een cjg-coach. Daarbinnen organiseerde en coördineerde Socius op twee van
de drie scholen de zorg rondom een leerling.
De scholen ervaarden dit als positief. Evaluatie
van de pilot vindt begin 2015 plaats binnen het
Samenwerkingsverband IJmond-Noord.
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“We schalen slechts
mondjesmaat op.”

Maatschappelijk werker Socius
en lid Sociaal Wijkteam, Hulya Yildirim

“Inwoners van Heemskerk weten het Sociaal Wijkteam steeds beter te

laagdrempelig en gericht op samenwerking. Integraal hulpverlenen

vinden. Toch blijft het vergroten van de naamsbekendheid ook in 2015

heeft bij ons echt vorm gekregen.” Een voordeel vindt Hulya ook dat ze

een thema. We zijn in de wijk en burgers kunnen dus makkelijk naar ons

de wijk goed kent en weet waar kwetsbare mensen wonen. “Daardoor

toekomen als ze ergens mee zitten. Snel bij ons, snel oplossen, waar

kunnen we mensen met elkaar in contact brengen. Een eenzame vrouw

nodig opschalen en voorkomen dat men doorstroomt naar zwaardere en

met een beperking die koffie gaat drinken bij een vrouw die heel vaak

dus duurdere hulp, dat is onze werkwijze. Men komt bij ons met vragen

thuis is. Dat kan als je de wijk kent.” In 2015 wordt een wijkverpleegkun-

op alle leefgebieden, en dat is ook goed want we zijn generalisten,” aldus

dige toegevoegd aan het Sociaal Wijkteam. Hulya juicht dit toe. “Het is

Hulya Yildirim, lid van een Heemskerks Sociaal Wijkteam en Maatschap-

fijn om te kunnen sparren over gezondheidsproblemen, want die spelen

pelijk werker bij Socius. “Opvallend is dat we mondjesmaat opschalen

vaak op de achtergrond mee.” Verder zijn er plannen voor een spreekuur

naar het Zorgnetwerk Heemskerk. Dat gebeurt alleen bij complexe

op afspraak in gezondheidscentrum Broekpolder en gaat het team nog

problemen, op meerdere leefgebieden. Andere zaken lossen we zelf op.

meer de wijk in. “Een nieuwjaarsbijeenkomst in een flat waar veel kwets-

Dat hebben we in de afgelopen drie jaar bereikt, best iets om trots op te

bare burgers wonen, een tafeltje in de wijk zodat we écht zichtbaar zijn.

zijn.” Over de werkwijze binnen het team is Hulya helder: “Outreachend,

Dat gaat we steeds vaker doen. Gebleken is dat het werkt.”
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Het jaar 2014 stond in het teken van
de voorbereiding op de transities per
1 januari 2015. Socius deed dat vooral via
de Sociaal Wijkteams, het Zorgnetwerk
Heemskerk en het Integraal Loket,
alledrie onderdeel van het Gemeentelijk
model toegang dat in ontwikkeling is.

Heemskerk
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Vanzelfsprekend werd de hulpverlening meer en
meer gericht op het ontwikkelen van de eigen
kracht van de cliënt en versterking van diens
netwerk. Daarbij kwamen de methodieken
‘netwerkgerichte benadering’ en ‘oplossingsgericht werken’ goed van pas. Het Integraal Loket
bijvoorbeeld, is een goed voorbeeld van een
oplossingsgerichte manier van werken.
Het aantal Sociaal Wijkteams is in 2014 uitgebreid en bereikt nu heel Heemskerk. Ouderenadvies is in 2014 als deskundigheid toegevoegd
aan de teams. Locatiemanager Bob Walter
over de Sociaal Wijkteams: “Ze gaan steeds
beter draaien en bewezen in 2014 echt hun nut.
De bekendheid werd groter en Heemskerkers
wisten hen goed te vinden.” In 2014 is gewerkt
aan een toegangsmodel voor hulp, waarin het
Wmo-loket, het Zorgnetwerk Heemskerk, de
Sociaal Wijkteams en Balie Zes een rol hebben.
Doel is een efficiënte toegang tot zorg, duidelijk
voor de burgers, met adequate verwijsmogelijkheden en zoveel mogelijk dezelfde werkwijze.

BE VERWIJK

“Als we dit helder hebben, dan wordt de druk
op de organisaties hopelijk ook gelijk verdeeld,”
aldus Walter. Verder is aandacht besteed aan de
samenwerking op het gebied van zorg en jeugd,
na het besluit om niet te participeren in de cjgcoachteams.
Dat een deel van de formatie van Socius aan de
slag ging in de Sociaal Wijkteams zorgde wel

voor wat onderbezetting, maar hierin is deels
voorzien door de start van het Integraal Loket.
Verder kreeg groepswerk een prominentere
rol. Cliënten werden eerder aangemeld voor
een groep dan voorheen, omdat gebleken is dat
deelname aan een groep de zelfstandigheid van
de cliënt vergroot en diens netwerk uitbreidt.
Uiteraard werd de wachtlijst daardoor korter. p

“Wij houden wel in de gaten of het de cliënt
inderdaad lukt om de regie weer in handen
te nemen. Een deel van onze cliënten kan het
als falen zien als het niet lukt de eigen kracht
adequaat te mobiliseren en wij willen uitsluiten
dat we daarmee wellicht een drempel creëren voor
mensen die onze ondersteuning nodig hebben.”
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In 2014 is het Voorportaal omgedoopt tot
Zorgnetwerk Heemskerk. Veel aandacht is
besteed aan methodische ontwikkeling en
het is gelukt om de methodieken binnen
de primaire processen van Socius en mee
Noordwest-Holland te implementeren. Bij
het Zorgnetwerk zijn ruim dertig cliënten
aangemeld, meer dan het jaar daarvoor.
Ook hier ziet men veel problemen die
samenhangen met financiën of het beheer
daarvan.
Walter voorziet dat in 2015 mogelijk burgers
tussen wal en schip terecht zullen raken,
want niet iedereen kan in zijn eigen netwerk

Nieuw: Integraal Loket

worden ondersteund. “Er blijven kwetsbare
mensen en die moeten toegang hebben tot
individuele voorzieningen. Daar moet niet
alleen een bezuiniging aan ten grondslag
liggen, we moeten ook oog houden voor wat
kan en moet. Daarom is de onafhankelijke
positie van het Integraal Loket zo belangrijk: zij moeten zich niet belast voelen met
een bezuinigingsdoelstelling. We moeten in
de gaten blijven houden of mensen het ook
redden. Een stagiaire gaat de werking van
het Integraal Loket onderzoeken en we gaan
ook zelf monitoren of het mensen lukt om
zaken in het eigeen netwerk op te lossen.”

In 2014 is in Heemskerk gestart met het
Integraal Loket, waarna het is uitgerold
over de andere gemeenten. In het Integraal
Loket wordt intensief wordt samengewerkt
tussen de Sociaal Raadslieden en Maatschappelijk werkers. Cliënten krijgen binnen twee weken een afspraak. Hiermee is
een intakeprocedure overbodig en gaat de
doorstroming van cliënten naar vervolghulp
sneller.
Er wordt oplossingsgericht gewerkt met
de focus op de mogelijkheden die cliënten
hebben om hun problemen zelf op te lossen. De werkprocessen zijn snel en efficiënt: eenvoudige vragen kunnen direct
opgelost worden. Hierdoor steeg het aantal
korte contacten fors. Het aantal burgers
dat wacht op vervolghulp werd kleiner,
maar is nog steeds groot: de gemiddelde
wachttijd bedroeg in 2014 2,5 maanden.

BE VERWIJK

CASTRICUM

HEEMSKERK

UITGEEST

VELSEN

17

“De teams werken verbindend,
versterken de sociale cohesie.”
Coördinator Wmo gemeente Heemskerk, Ella Punt

“Sociaal Wijkteams zijn een mooie aanvulling op bestaande voorzienin-

aal Wijkteams en de Wmo kan er wel snel worden opgeschaald indien

gen. Ze zijn er voor laagdrempelige hulp en ondersteuning. Als je aan-

nodig. Volgens Ella leveren de Sociaal Wijkteams een belangrijke bij-

klopt bij het Sociaal Wijkteam dan wordt het niet meteen zo zwaar en dat

drage aan de in 2012 in gang gezette kanteling. “Daarin wordt uitgegaan

is vaak ook niet nodig. Het is een prettige vorm van lichte ondersteuning,

van de eigen kracht van de burger en van de inzet van diens netwerk. Die

met een preventieve werking. En de teams werken verbindend; ze ver-

boodschap moesten we als gemeente wel uitdragen, maar we hadden

sterken de sociale cohesie in de wijken. Precies zoals het is bedoeld.”

daarin toen nog niet veel te bieden. Dat hebben we nu wel: de Sociaal

Aan het woord is Ella Punt, coördinator Wmo in Heemskerk. De consu-

Wijkteams. Zij dragen die boodschap in hun doen en laten uit. Helder is

lenten van de gemeente Heemskerk maken geen deel uit van de Sociaal

dat we burgers niet laten vallen. De Sociaal Wijkteams ondersteunen

Wijkteams, maar zitten daar wel dicht tegenaan. Elke consulent is gekop-

waar nodig en anders is er een vangnet van voorzieningen.” Kortom, Ella

peld aan een team en er zijn dus korte lijnen. “Dat werkt heel goed. Het

is enthousiast. “Dat ben ik zeker, want het werkt echt. Ik zie in de teams

was een bewuste keuze. We wilden de teams niet te zwaar optuigen, juist

ook een grote bereidheid, veel leuke en enthousiaste mensen. Het gaat

om het laagdrempelig te houden. En met de verbinding tussen de Soci-

eigenlijk heel organisch en dat is mooi om te zien.”
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Uitgeest
Actueel in Uitgeest was de
gemeentelijke herindeling en als
gevolg daarvan de aansluiting van
Uitgeest bij de BUCH-gemeenten
(Bergen, Uitgeest, Castricum en
Heiloo). Mede daardoor kwamen de
voorbereidingen voor een Sociaal
Wijkteam relatief laat op gang.

BE VERWIJK
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Socius gaat begin 2015 deelnemen aan het
Sociaal Wijkteam, waaraan ook professionals
van de gemeente en MEE Noordwest-Holland
deelnemen. Dan zal ook het Schoolmaatschappelijk Werk ondergebracht worden in het team
Jeugd en Gezin. Het Jeugd Interventie Team
blijft wel actief in Uitgeest, net als een kleine
bezetting Maatschappelijk werkers. Door de
verhuizing naar het Medisch Centrum Molenstraat in september ontstonden nog efficiëntere
lijnen met onder andere de huisartsen en ViVa!
Zorggroep.
Binnen het Integraal Loket, gestart begin 2014,
blijkt dat vervolghulp lang niet altijd nodig
is, maar dat volstaan kan worden met enkele
afspraken binnen het Loket. Hierdoor worden
meer cliënten met minder intensieve middelen
geholpen. Dat vertaalde zich in minder contacten bij de Maatschappelijk werkers en de Sociaal
Raadslieden. Uiteraard heeft ook de methodiek
oplossingsgericht werken en het versterken van
de eigen kracht van de cliënt en diens netwerk

BE VERWIJK

een rol gespeeld in het succes van het Integraal
Loket. Binnen het Lokaal Samenwerkings
verband Uitgeest bespraken de huisartsen,
ViVa! Zorggroep, een psycholoog en Socius een
groot aantal praktijksituaties. Deze afstemming
bleek zeer effectief. Datzelfde gold voor het
overleg met de gemeente Uitgeest over zorgelijke situaties die gemeld waren in het Noodteam
en over burgers met problematische schulden.
Opvallend is de stijging in het aantal aanvragen voor de Voedselbank, van 18 in 2010 tot
49 in 2014. De werkelijke problematiek inzake
schulden is nog groter. Veel burgers bleken niet
meer in aanmerking te komen voor een regulier
traject Schuldhulpverlening vanwege recidive
van schulden. Stabilisatie van de situatie was in
veel gevallen de enige optie.
Het Schoolmaatschappelijk Werk voldeed ook
in 2014 weer aan de verwachtingen. Vaak waren
de problemen van kinderen te herleiden tot
scheiding van de ouders.

Netwerkgerichte
benadering (NGB)
Een van de vier hoofdmethodieken bij
Socius is de netwerkgerichte benadering. De methodiek wordt toegepast in alle werksoorten. Frans van
Straalen over deze methodiek: “Ieder
mens heeft behoefte aan goede sociale relaties waarmee hij van betekenis
kan zijn voor een ander. Met de NGB
maken we deze wens ‘levend’ zodat die
werkt als bron van inspiratie en activiteit om investeringen te doen in het
sociale netwerk. We helpen vervolgens
mensen om passende investeringen
toe doen en begeleiden dat.” Mensen
die beschikken over een goed functionerend netwerk worden sterker en
zijn ze beter in staat om de problemen
waar ze mee geconfronteerd worden
op te lossen, samen met hun netwerk.
Hierdoor past de NGB methodiek goed
in de transitie van de zorg.
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“L aagdrempelig, minder eng”
Directeur Stichting Welzijn Beverwijk, Nora Azarkan

“Een prima ontwikkeling, die Sociaal Wijkteams. Het biedt een goede

de activiteiten in het kader van eenzaamheidbestrijding, een project van

structuur in de wijk, met een vereenvoudigde toegang.” Aan het woord is

Stichting Welzijn Beverwijk en Socius. Sociaal Wijkteams leggen ook ver-

Nora Azarkan, directeur van Stichting Welzijn Beverwijk. “Laagdrempe-

bindingen tussen bewoners en het welzijnswerk. Een voorbeeld daarvan

lig, toegankelijk en minder eng en dat is prima.” In Beverwijk zijn twee

is de lunch voor wijkbewoners, op woensdag in het restaurant in Helio-

Sociaal Wijkteams aan de slag, straks werkzaam voor geheel Beverwijk.

mare. Azarkan hierover: "Deze activiteiten zijn een van de eerste succes-

De eerste ervaringen zijn positief. De teams hebben twee uitvalbases en

sen van de Sociaal Wijkteams inzake welzijn. Dit laat zien dat het werkt.”

daar is veel aanloop. Aan de teams nemen twee medewerkers van Stich-

Als knelpunt ziet Azarkan dat haar organisatie taken moet afstoten die

ting Welzijn Beverwijk deel. “Generalisten met eigen kennis en ervaring

nodig blijven voor het realiseren van voldoende sociale infrastructuur

inzake welzijn,” aldus Azarkan. "Welzijn is vooral preventief en dat past

in Beverwijk. Toch is en blijft ze een voorstander: “De eerste ervaringen

heel goed in het nieuwe overheidsbeleid én in de Sociaal Wijkteams.

zijn gunstig. Laat de teams zich maar lekker ontwikkelen. We moeten

Deze medewerkers kennen de organisatie van binnen en kunnen mak-

niet alles dichttimmeren, maar hen de ruimte laten om zaken gaandeweg

kelijk doorverwijzen naar onze activiteiten.” Een voorbeeld is volgens

te ontdekken. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

Azarkan het aantal ouderen dat via de Sociaal Wijkteams deelneemt aan

BE VERWIJK
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Velsen
Roerig, zo omschrijft locatiemanager
Nelly Verberne het jaar 2014.
Veel aandacht ging uit naar de Sociaal
Wijkteams en de CJG-coachteams.
Daarnaast ‘was de winkel gewoon open’
en was het in die winkel drukker dan ooit.
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Met name de voorbereiding op de transities
die in 2015 van kracht werden, vroeg veel van
betrokkenen. “Inhoudelijk is er een koerswijziging omdat we steeds meer uitgaan van de
eigen kracht van de burger en van de inzet van
diens netwerk. Hiertoe hebben de medewerkers zich ondersteunende methodieken eigen
gemaakt, zoals oplossingsgericht werken en de
netwerkgerichte benadering. Organisatorisch
betekende het de deelname van vijf medewerkers aan de Sociaal Wijkteams,” aldus Verberne.
Daarnaast is veel aandacht uitgegaan naar
de CJG-coachteams. Uiteindelijk is besloten
dat Socius niet participeert in die teams en
het Schoolmaatschappelijk Werk continueert.
Afspraken zijn gemaakt over het borgen van
de doorgaande lijn tussen Schoolmaatschappelijk Werk, de CJG-coaches en gespecialiseerde
jeugdhulp. “Meerwaarde is wel dat we elkaar na
de vele overleggen goed weten te vinden. Ook
zonder deelname aan de CJG-coachteams is er

BE VERWIJK

een prima samenwerking tussen partijen. En
op de scholen is de rust weergekeerd: daar staat
het Schoolmaatschappelijk Werk nog steeds als
een huis. In al deze ontwikkelingen werd op
positieve wijze samengewerkt met de gemeente
Velsen. Positief is ook dat we in 2015 gaan kijken
naar de ontwikkeling van Jeugdmaatschappelijk
Werk.”
De verwachting is dat de Sociaal Wijkteams op
termijn zullen zorgen voor minder vragen bij
Socius. In 2014 was dat nog niet merkbaar. Het
aantal vragen lag hoger dan de jaren daarvoor.
Verberne ziet dat het besef groeit dat de burgers
meer en eerder zelf met hun problemen aan de
slag moeten. “Dat gebeurt nu ook. Er zijn overheidscampagnes en wij spreken onze cliënten
aan. Dat heeft effect, dat zien we in de praktijk. Maar tegelijkertijd wordt de maatschappij
steeds ingewikkelder en daarmee kan lang niet
iedereen omgaan.”
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Over het aanbod
Binnen het Maatschappelijk werk steeg het
aantal cliënten dat zich met complexe problematiek tot Socius wendde. Bijna de helft van de
cliënten meldde zich bij Socius met schuldenproblematiek, vaak in combinatie met psychosociale problemen. “Deze situaties vragen veel
tijd en aandacht. Soms is stabilisatie het enige
dat we kunnen bereiken,” aldus Verberne. Ook
de Sociaal Raadslieden en de Ouderenadviseurs
hadden hiermee te maken. De Ouderenadviseurs maakten een druk jaar door, met veel
vragen over financiën, mantelzorg en psychische gezondheid. De Sociaal Raadslieden zijn in
2014 getraind in het omgaan met psychiatrische
cliënten. Vanwege de lange wachttijden heeft de
gemeente Velsen in 2014 extra formatie toegekend. Binnen Schoolmaatschappelijk Werk
werd helder dat steeds meer ouders de opvoeding van hun kinderen ingewikkeld vinden en
zich om die reden min of meer terugtrekken. p

VELSEN
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De Schoolmaatschappelijk werkers
zijn hierop alert, er zijn cursussen en
Socius is in 2015 voornemens om met
het project Home-Start te beginnen.
Dit is afhankelijk van de financiering.
Hierbinnen bieden getrainde vrijwilligers opvoedondersteuning aan ouders
met basisschoolkinderen.
In 2014 zijn 45 trajecten Preventie
Huisuitzetting gerealiseerd, in samenwerking met de woningcorporaties en
de gemeente.

Mantelzorgers steeds belangrijker
Door het nieuwe overheidsbeleid wordt de
rol van mantelzorgers steeds belangrijker.
Bij Socius ligt dan ook bij elke zorgvraag
de focus op deze groep. Locatiemanager
Verberne hierover: “Mensen blijven langer
thuis wonen, ook als zorg nodig is. Daardoor neemt de druk op mantelzorgers
toe. Gelukkig weten zij steeds beter ons
Centrum Mantelzorg te vinden, maar er
is nog wel een weg te gaan: mantelzorgers vragen niet makkelijk hulp.” Centrum
Mantelzorg kreeg uiteenlopende vragen,
soms om informatie en advies, soms het
verzoek om ondersteuning door een vrijwilliger, de zogenoemde respijtzorg. Ook
netwerkpartners wisten de weg naar het
Centrum Mantelzorg te vinden. De Dag van
de Mantelzorg was een succes: meer dan
60 mantelzorgers zijn in het zonnetje gezet.
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CASTRICUM

HEEMSKERK

UITGEEST

VELSEN

24

Steunpunt Huiselijk Geweld
Kennemerland (SHG)
In 2014 zijn de voorbereidingen
getroffen voor samenvoeging
van SHG en Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling (AMK) tot één
organisatie per 1 januari 2015.
Het aantal meldingen van huiselijk
geweld en van huisverboden steeg.

Hogere productie
In 2014 steeg het aantal meldingen van huiselijk
geweld, net als het aantal huisverboden en het
aantal vragen om advies en informatie. De Politie Kennemerland nam een groot deel van de
stijging voor zijn rekening met 500 meldingen
meer dan het jaar daarvoor. Het aantal vragen
om advies en informatie verdubbelde nage-

BE VERWIJK

noeg en ruim tachtig keer werd een huisverbod
opgelegd. De stijging van het aantal meldingen
van huiselijk geweld is volgens manager Yvonne
Velthuizen toe te schrijven aan overheidscampagnes, pilots en de verbeterde screening bij
de Politie. “Zo werd meer financiële uitbuiting
gemeld, mede als gevolg van de pilot ‘Preventie
van financiële uitbuiting van ouderen’, onderdeel van het Actieplan Ouderen in veilige
handen,” aldus Velthuizen. “Hierover hebben
wij veel voorlichting gegeven bij organisaties en
initiatieven, zoals kerken, moskeeën, vrijwilligers- en zorgorganisaties.” Doel van de pilot
was vooral het vergroten van het bewustzijn
bij publiek en de financiële sector en daarnaast
het optimaliseren en bekend maken van bep
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“Een betrouwbare
voorziening voor burgers
die te maken hebben met
onveilige situaties, dat
is ons doel. Met ingang
van 2015 is Veilig Thuis
hét advies- en meldpunt
voor huiselijk geweld en
kindermishandeling.”

VELSEN
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schermings- en verwijsmogelijkheden. Ook de
overheidscampagne over ouderenmishandeling
heeft waarschijnlijk invloed gehad op de hoeveelheid meldingen.
Het afgelopen jaar stond in het teken van de
ontwikkeling van Veilig Thuis, waarin SHG
en AMK opgaan. Velthuizen noemt het een
uitgelezen kans om het beste van twee werelden
samen te brengen. “We kunnen procedures
stroomlijnen, de afstemming vereenvoudigen,
een werkwijze ontwikkelen waarbij veiligheid
en de klant meer centraal staan en de registratie optimaliseren. Essentieel is dat het handelingsprotocol naast informatie en advies ook
voorziet in ondersteuning.” Met ingang van
2015 is de bereikbaarheid buiten kantooruren in
handen van de crisisdienst van Bureau Jeugdzorg. Opdracht is om in 2015 een integrale crisisdienst te vormen, gekoppeld aan Veilig Thuis.

In 2014 zijn de pilots ‘Kind in Beeld’ en ‘Samen
loopzaken Haarlemmermeer’ afgerond. Zij
vormden de opmaat voor de nieuwe organisatie Veilig Thuis en hadden tot doel een goede
afstemming van hulpverlening bij meldingen
waarbij kinderen waren betrokken te realiseren.

Druk jaar voor Jeugd
Interventie Team (JIT)
Het JIT bood in 2014 hulp aan 135
jongeren en hun gezin. Van die 135
hupverleningen zijn er 90 in 2014
afgesloten, waarvan 60% met aantoonbaar positief resultaat en 20%

De gemeente Haarlem heeft SHG gevraagd om
de haalbaarheid van een Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Haarlem te onderzoeken. Fonds
Slachtofferhulp ondersteunt de landelijke uitrol
met financiële middelen. De situatie bij shg is
vrij uniek omdat daar alle voorzieningen die
voor een geïntegreerd CSG nodig zijn, al ontwikkeld zijn voor het Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling dat in 2015
in de regio wordt gerealiseerd.

met neutraal resultaat. Bij 20% bleek
het niet mogelijk om tot verbetering
te komen. In veel gevallen werd de
hulpverlening daarna overgenomen
door jeugdzorginstanties. De meeste
aanmeldingen kwamen binnen via
familie, het Maatschappelijk werk, de
leerplichtambtenaar of de school. Het
aantal verwijzingen vanuit GGZ-instellingen en Bureau Jeugdzorg was ook
in 2014 gering. De oorzaak hiervan is
niet duidelijk. Wellicht kan die gezocht
worden in de financiering of in de visie
inzake hoe jongeren geholpen kunnen
worden.
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Beroepsregistratie
In 2014 verdiepte Socius zich in be-
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roepsregistratie: alle professionals
moeten zich registreren of herregistreren. Dit werd nodig door de
ontwikkeling van Sociaal Wijkteams
en andere vormen van samenwerking met beroepsgroepen in het veld.
Daardoor werd herkenbaarheid en
profilering van de professionals van

Start MET Welzijn in
Heerhugowaard voorbereid

kunnen bij ons terecht met hun vragen, zorgen

Socius belangrijker dan voorheen. Zij

en problemen, over zichzelf of over de buurt.

vertegenwoordigen specifieke ken-

Welschap, het Mantelzorgcentrum en Socius

Meestal spreekt men ons aan op straat of we

nis en kwaliteit van handelen en zijn

hebben in 2014 de start voorbereid van vier

worden telefonisch benaderd en dan maken we

er zelf verantwoordelijk voor dat ze

wijkteams in Heerhugowaard. Per januari 2015

een afspraak voor een huisbezoek.” Het team

bijblijven binnen het vakgebied. Door

gaan in totaal 25 generalisten aan de slag, met

heeft geen eigen locaties en organiseert maar

die registratie weten cliënten dat de

als specialismen Algemeen Maatschappelijk

heel beperkt activiteiten. Patty hierover: “In

professionals van Socius over bepaal-

Werk, Jongerenwerk en Opbouwwerk.

Heerhugowaard wordt veel georganiseerd, op

de vaardigheden beschikken en zich

diverse locaties. Wij stimuleren burgers om

steeds ontwikkelen. Dat ontwikkelen

Manager Patty van Ziel is enthousiast over

daaraan deel te nemen. Alleen als we hiaten

gebeurt via een bepaalde methodiek

de nieuwe teams en de geheel nieuwe werk-

zien in het aanbod, dan gaan we zelf aan de

waarbinnen professionals elke vijf jaar

wijze in Heerhugowaard: “We zijn te vinden op

slag. Ik zeg wel eens “We zijn meer van het

dertig registerpunten moeten behalen

straat, in de bibliotheek, in het dienstencen-

veroorzaken dan van het maken”.

om geregistreerd te blijven. Dit wordt

trum en bij de bakker. En we zijn herkenbaar

door een onafhankelijke organisatie

aan onze groene kleding met logo. Burgers

getoetst.
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Groepswerk belangrijk
onderdeel van Welzijn
Nieuwe Stijl
Ook in 2014 was er veel belangstelling
voor het groepswerk voor Socius.
Vooral de nieuwe cursus ‘De Kracht
centrale’ was een succes, net als
‘Assertiviteit’.

Volgens Maatschappelijk werker en coördinator
groepswerk Hansje Veen is groepswerk heel effectief en past het goed binnen Welzijn Nieuwe
Stijl en het nieuwe overheidsbeleid. “In een
cursus worden deelnemers aangesproken op
hun eigen kracht. Bovendien is deelname aan
een groep goed voor het sociale netwerk van
de deelnemers. Men leert contacten te leggen
en soms blijven de deelnemers elkaar ook na
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de cursus nog regelmatig ontmoeten.” Binnen
Socius stromen individuele aanmeldingen voor
hulpverlening door naar het groepswerk als dat
passend is. Dat is mogelijk omdat er een doorlopend aanbod is, met een continue instroom.
“En we zijn vraaggericht en flexibel: we stemmen de inhoud van de cursus telkens af op de
vragen die binnen de groep leven,” aldus Veen.
“De cursussen zijn minder themagericht en
meer oplossingsgericht, vanuit de gedachte dat
de vaardigheden die men nodig heeft om zelf
problemen op te lossen universeel zijn.”
Ook binnen Schoolmaatschappelijk Werk
vinden groepsactiviteiten plaats. Naast groeps
trainingen voor kleine groepjes kinderen is er

CASTRICUM
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een aanbod ontwikkeld dat zich richt op het
begeleiden van alle kinderen in een klas. Verder
is er de succesvolle kies – training, Kinderen in
Echtscheidingssituaties.

“De deelnemers ervaren

UITGEEST

naast erkenning voor hun
problemen vooral dat zij
elkaar versterken in hun
eigen kracht, dat hun zelfredzaamheid groter wordt.”
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1961 NV Heemskerk
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Socius Maatschappelijk Dienstverleners
helpt kwetsbare mensen om de regie
over hun eigen leven (terug) te nemen.
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