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Het is weer tijd voor de jaarverslagen en ik vroeg mij af wat het eerste jaar van
transities en transformatie ons heeft opgeleverd. In alle zes gemeenten waar
Socius actief is, opereren gebiedsteams in verschillende verschijningsvormen en
in alle teams participeren sociaal werkers van Socius. Overal vormen de teams
een frontoffice, maar met verschillende visies op positie en functie ten opzichte
van het achterland en de gemeente en in verschillende stadia van ontwikkeling. 

Soms ligt het accent meer op toeleiding naar voorzieningen en soms
nadrukkelijker op preventie en vroegsignalering. Harde cijfers over het bereik en
het effect ontbreken nog maar iedereen is overtuigd van nut en noodzaak van
integraal werken en is opgetogen over de samenwerking. Gebiedsteams vormen
een vehikel voor inhoudelijke vernieuwing maar als ik terug kijk zijn we soms
nog erg bezig geweest met het vehikel. Ook buiten de gebiedsteams zullen we
verbindingen moeten leggen. De gezamenlijke huisvesting van Socius, 
SWV en Vluchtelingenwerk in Velsen biedt daar bijvoorbeeld 
goede condities voor.

Voor de verbinding van vrijwilligers en professionals,
het doorbreken van doelgroepdenken en het realiseren
van integrale ondersteuning achter de gebiedsteams. 

Bart van der Neut 
Directeur/bestuurder Socius

Heemskerk: Pilot Schuldhulpverlening
Gemeente Heemskerk start een pilot waarin Socius betrokken wordt bij burgers die
voor schuldhupverlening bij de gemeente aankloppen. Socius gaat inwoners van
Heemskerk voorbereiden op hun aanvraag zodat deze snel en integraal ingezet kan
worden. “Tegelijkertijd wordt bekeken welke achterliggende problematiek er speelt en
start zonodig begeleiding vanuit Socius of een andere instelling,” aldus locatiemanager
Nelly Verberne. De pilot loopt tot mei 2016. 

Uitbreiding FAT – na Beverwijkse pilot

Na een succesvolle pilot in Beverwijk gaan vrijwilligers van de Financiële Administratie
Thuis nu in het hele werkgebied van Socius ook aan de slag bij mensen met een
verstandelijke of psychiatrische beperking. De vrijwilligers zijn hiertoe geschoold.
Binnenkort wordt weer een groep vrijwilligers opgeleid.

Beleid in Beverwijk
In de kerngroep is het beleidsplan 'Plan van aanpak Sociaal Teams 2016' vastgesteld
door de gemeente en alle partijen die hierin een rol spelen. “Een goed plan”, aldus Bob
Walter, “waarmee we prima uit de voeten kunnen”. 

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. 
Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. © Socius maart 2016

http://www.socius-md.nl/Nieuwsbrieven/maart_2016.html
http://www.socius-md.nl/wp-content/uploads/2016/03/Nieuws-van-Socius-maart-2016.pdf


onderdelen

Schuldhulpmaatjes in Uitgeest
Sinds kort helpen vrijwilligers mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te
raken. Een maatje kan iemand ondersteunen om het tij nog op tijd te keren. Deze
vrijwilligers worden in hun werk ondersteund door professionals.

Breder groepsaanbod kinderen
In Velsen wordt gestreefd naar een beter dekkend groepsaanbod voor kinderen op de
basisschool, in samenwerking met alle partners en de gemeente. In 2016 wordt ook
onderzocht hoe de preventieve jeugdstructuur beter vormgegeven kan worden: meer
samenwerking en betere aansluiting is het streven. 

Mantelzorgondersteuning Velsen
In 2015 was Centrum Mantelzorg belast met uitreiken van het mantelzorgcompliment.
Locatiemanager Barbara van Leeuwen hierover: “Hierdoor heeft het Centrum een heel
grote groep mantelzorgers bereikt, een mooi resultaat.” In 2016 zal het Centrum meer
aandacht besteden aan jonge en allochtone mantelzorgers. De werving daarvoor loopt
via scholen, jeugdwerk, moskeeën, et cetera. Ook krijgt ondersteuning van
mantelzorgers meer aandacht in de Sociaal Wijkteams.

Home-Start in Velsen
Inmiddels is de werving begonnen voor vrijwilligers voor Home-Start in Velsen. Na een
training ondersteunen de vrijwilligers ouders bij de opvoeding van hun kinderen en
bieden praktische hulp en vriendschappelijk contact. De gezinnen geven zélf aan op
welke gebieden zij steun wensen. Doel is het zelfvertrouwen van ouders vergroten en
hun sociale relaties versterken.

Spreekuur Blauw
In Beverwijk en Velsen wordt een inloopspreekuur georganiseerd waar burgers
groepsgewijs worden ondersteund bij het invullen van hun belastingaangifte.
Socius trekt hierin op met MEE Noordwest-Holland.

Gezamenlijke huisvesting 
in Velsen
“Zoek de samenwerking op, want dat is de kracht van de toekomst. Binnen het
gebouw met de partners, maar ook buiten het gebouw, met het stadhuis, de bieb,
en straks het zorgplein.” Met deze woorden luidde wethouder Te Beest op 22
februari de opening van nummer 10 in. Aan plein 1945, nummer 10, hebben sinds
kort Socius, Vluchtelingenwerk Velsen, Winkelstichting Plein 1945, 
van Stichting Welzijn Velsen en MEE Noordwest-Holland gezamenlijke
huisvesting. Verschillende sprekers gingen in op het mooie resultaat van een
jarenlange inspanning door diverse organisaties en gemeente Velsen: een plek
waar partijen met elkaar meerwaarde kunnen creëren voor de burgers van Velsen.



Pilot echtscheidingsproblematiek in Velsen
Socius gaat deelnemen aan een regionale pilot echtscheidingsproblematiek. De pilot
heeft als doel scheidende partners en hun netwerk te ondersteunen in hun
verantwoordelijkheid als ouders van kinderen. Hierbinnen leveren de deelnemende
instanties twee trainers die professionals gaan trainen. De pilot draait in IJmond en
Zuid-Kennemerland. Dit wordt gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland. Intern
gaat Socius bekijken hoe bijvoorbeeld het Informatiepunt Scheiden hierop kan
aansluiten.

Vertrek Barbara van Leeuwen, locatiemanager in Velsen.
Met ingang van 1 april verlaat Barbara onze organisatie en gaat aan de slag als
teammanager WMO bij de gemeente Haarlem. Wij wensen haar veel succes in haar
nieuwe functie. 

Belangrijke plek voor cursussen
De cursussen worden in het aanbod van Socius steeds belangrijker. Deze staan niet
langer op zichzelf maar worden mede gebaseerd op informatie van andere organisaties
en de Sociaal Wijkteams. Verder worden de cursussen regelmatiger aangeboden zodat
belangstellenden nooit lang op de wachtlijst hoeven te taan. Nieuw in het aanbod is de
cursus ‘nieuwe moeders’, voor moeder die bij hun eerste kind te maken krijgen met
heel veel veranderingen. 
Zie ook www.groepenvansocius.nl

Castricum
Samen met MEE Noordwest-Holland gaat Socius inwoners van Uitgeest en Castricum
die dat willen, ondersteunen bij de zogenoemde keukentafelgesprekken. De
gemeenten nodigen inwoners uit voor dergelijke gesprekken als ondersteuning nodig
is om thuis te kunnen wonen en mee te doen in de samenleving. 

Uitkomsten onderzoek nieuwsbrief
Een aantal relaties gaf gevolg aan het verzoek om de nieuwsbrief te beoordelen.
Men was heel positief over de leesbaarheid en de verschijningsfrequentie.
Tevreden was men over de inhoud, maar aangegeven werd dat er meer informatie
in zou mogen over het aanbod van Socius en over de bereikbaarheid van Socius,
de Sociaal Wijkteams, etc.. Daaraan geven wij graag gevolg. Hierbij in ieder geval
alvast de bereikbaarheid van de Sociaal Wijkteams en Socius. Aan een volledig
overzicht wordt gewerkt. Dat is binnenkort te vinden op onze website, die
momenteel aangepast wordt. 

Beverwijk
Socius 088 8876 900
Sociaal Wijkteam 06 11035320 / 06 11035327
sociaalteam@beverwijk.nl 

Castricum
Socius 088 887 69 00
Sociaal Wijkteam 0251 661299 
sociaal@castricum.nl 

Heemskerk
Socius 088 887 69 00
Sociaal Wijkteam 088 887 69 70 
info@sociaalteamheemskerk.nl 

Uitgeest
Socius 088 887 69 00
Sociaal Wijkteam 0251 36 11 45 
sociaalteam@uitgeest.nl

Velsen
Socius 088 887 69 00
Sociaal Wijkteam 088 887 69 70 
contact@swtvelsen.nl
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