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Over transformatie in de praktijk 
Voor Socius was 2015 een jaar waarin voorzichtig de gevolgen 

van de introductie van het nieuwe overheidsbeleid zichtbaar 

werden. Voorzichtig, want de echte transformatie heeft nog 

niet plaatsgevonden volgens Bart van der Neut, directeur/

bestuurder van Socius. Wel waren er verschuivingen zichtbaar 

in klantenstromen en in de aard van de problemen waarmee 

klanten bij Socius kwamen.  

Over de hulpvraag

Socius signaleert een groeiende groep bur-

gers aan de onderkant van de samenleving 

die het financieel echt moeilijk heeft. Deze 

groep deed in 2015 heel regelmatig een 

beroep op Socius. Hierover was veelvuldig 

contact met de gemeenten. In Heemskerk 

is inmiddels afgesproken dat alle aanmel-

dingen voor schuldhulpverlening die bij de 

gemeente binnenkomen eerst bij Socius in 

breder perspectief bekeken worden. Vaak 

verkleinen achterliggende problemen de 

kansen op een succesvolle schuldhulp-

verlening. Soms is schuldhulpverlening 

daardoor zelfs niet mogelijk en is stabili-

satie het maximaal haalbare, aldus Van der 

Neut. “Zorgen dat men kan blijven wonen, te 

eten heeft en de schulden een beetje afbe-

taalt, dat is soms alles wat we kunnen doen.” 

Socius ziet ook steeds meer klanten die 2



“Ik vind het zogenoemde ‘twee benen principe’ van belang 
voor het behoud van de diversiteit in de Sociaal Wijkteams. 
Er móet verbinding zijn tussen Socius en de Sociaal 
Wijkteams, want daardoor wordt de beroepsachtergrond 
van de Socius-medewerkers gewaarborgd. Alleen dan 
kan een Sociaal Wijkteam bestaan uit specialisten die 
generalistisch werken.” Bart van der Neut, directeur/bestuurder

meerdere en complexe problemen heb-

ben. Deze toename is een logisch gevolg 

van de komst van Sociaal Wijkteams waar 

burgers terecht kunnen met relatief een-

voudige vragen. Socius probeert de druk 

op de organisatie beheersbaar te houden 

door veranderingen in de organisatie door 

te voeren. Van der Neut hierover: “Het 

Integraal Loket dat nu overal in ons werkge-

bied is geïntroduceerd, is zo’n verandering. 

Daarbinnen komen direct zowel juridische 

als sociale aspecten aan de orde, waardoor 

klanten sneller zelf aan de slag kunnen met 

hun problemen. Zoveel mogelijk vragen be-

antwoorden met een korte interventie, dat is 

echt noodzakelijk. Daarmee voorkomen we 

onacceptabele wachttijden.” 

Transformatie in de praktijk  

De transitie vond plaats met ingang van 

2015, maar de transformatie heeft volgens 

Van der Neut nog niet echt plaatsgevon-

den. “Nog te vaak wordt te smal gekeken 

naar een hulpvraag; met de blik van slechts 

één discipline. Daar is nog veel winst te 

behalen. Voor organisaties én hulpvragers. 

We zijn nog maar net begonnen met trans-

formeren.” In 2015 lag bij de gemeenten 

de focus op een geruisloze transitie, met 

vooral aandacht voor de burgers die al hulp 

kregen. Pas in de loop van 2015 ontstond 

er ruimte om te bedenken hoe het voorveld, 

alle eerste en nulde lijns voorzieningen 

rondom het Sociaal Wijkteam, in te richten. 

“En daar zitten we nog midden in,” aldus 

Van der Neut. “Er is een aantal functio-

nele eenheden ingericht zoals Veilig Thuis 

Kennemerland en de Sociaal Wijkteams. 

Deze zijn nog vooral intern gericht, met oog 

voor de werkprocessen en minder voor de 

onderlinge verbinding. En juist daar zit de 

kracht van de transitie en de kern van de 

transformatie: het anders denken over en 

het benaderen van de burger, in samenhang 

met voorzieningen. Daar zijn we wel mee 

bezig, maar iedereen op z’n eigen terrein. 

Van het voornemen ‘1 huishouden, 1 plan’ 

zie ik nog onvoldoende. Natuurlijk, we gaan 

meer uit van de eigen kracht van de burger 

en diens netwerk en streven naar weder-

kerigheid. En ik zie de eerste resultaten 3



waarin mensen met elkaar verbonden 

worden en iets voor elkaar kunnen beteke-

nen. Maar tegelijkertijd hoor ik ook dat veel 

vragen vanuit de Sociaal Wijkteams bij ons 

terugkomen en dat is niet zoals het moet. 

Dan hebben we het met elkaar nog niet 

goed ingericht.” 

Jeugdmaatschappelijk werk  

in ontwikkeling

Het schoolmaatschappelijk werk en het 

Jeugd Interventie Team (JIT) gaan samen 

het jeugdmaatschappelijk werk vormen. 

Deze ontwikkeling is in 2015 voorbereid. 

Hun primaire taak en vindplaats blijft het 

onderwijs. Daarnaast zijn de jeugdmaat-

schappelijk werkers ook beschikbaar buiten 

het onderwijs om. “Wij zien een lacune in 

de hulpverlening en die ligt vooral op het 

terrein van preventie. Daar willen we met 

deze ontwikkeling op inspelen,” aldus Van 

der Neut. 

Samenwerking steeds belangrijker

Socius heeft het initiatief genomen om 

samen met andere organisaties te onder-

zoeken wat er buiten de Sociaal Wijkteams 

georganiseerd moet worden. Van der Neut 

memoreert de bijzondere positie van Socius 

hierbinnen. “In de transformatie is een 

belangrijke taak weggelegd voor welzijn. Wij 

zouden, analoog aan wat in Heerhugowaard 

gebeurt met de MET-teams, moeten op-

schuiven richting opbouwwerk, met meer 

aandacht voor community building. We 

moeten het anders gaan doen, niet vóór de 

burgers, maar hen helpen het zelf te doen. 

Het is nog zoeken hoe we binnen welzijn 

een aanbod kunnen ontwikkelen, waarmee 

groepen die nu buiten de boot vallen toch 

activiteiten kunnen ontplooien. Lastig, want 

het gaat vaak over burgers met beperkin-

gen, door ziekte of ouderdom. Maar ook zij 

moeten minder afhankelijk worden van zorg 

en welzijn.” 

Binnen Socius 
 

Integraal Loket 

Een belangrijke interne ontwikkeling is het 

Integraal Loket. Hierbinnen werken een 

maatschappelijk werker en een sociaal 

raadslid samen en wordt vanuit een breed 

perspectief gekeken naar de vraag van een 

klant. Vanuit de methodiek ‘oplossingsge-

richt werken’ stimuleren zij klanten om zelf 

actie te ondernemen inzake hun probleem. 

Vaak was een klant daarna al een eind op 

weg en was minder hulpverlening nodig, 

soms bleek interventie van het Integraal 

Loket voldoende. 

Kwaliteit

Omdat certificering door de HKZ als een te 

zware administratieve last werd ervaren, 

is Socius gestart met het ontwerpen van 

een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem. 

De centrale vraag daarbinnen is wat de 

kernwaarden van Socius zijn van waaruit 

kwaliteit gedefinieerd wordt. Vervolgens 4



dient onderzocht te worden hoe dit certifi-

ceerbaar te maken. Dat kan wellicht aan de 

hand van de eisen van de branchevereni-

ging MO groep, die werkt aan certificering 

voor de branche. In 2016 wordt bekeken hoe 

deze twee trajecten efficiënt en effectief bij 

elkaar te brengen. 

Vrijwilligers

De rol van vrijwilligers in de hulpverle-

ning werd – conform het overheidsbeleid 

- steeds belangrijker. 

Socius ging met de vrijwilligers in gesprek 

om te onderzoeken hoe hun inzet te verbre-

den. Een eerste resultaat is de Financiële 

Administratie Thuis, die in 2015 ook aan de 

slag ging bij mensen met een verstandelijke 

of psychiatrische beperking. De coördina-

toren van Socius hebben hierbij intensief 

samengewerkt met de collega’s van MEE 

& de Wering. Ook is bekeken of individuele 

matches tussen vrijwilligers en hulpvragers 

bij specifieke vragen mogelijk zijn. Dit in 

plaats van of in combinatie met hulp door 

professionals. 

Medewerkers

Geheel 2015 was de werkdruk hoog. 

Bovendien was de werkonzekerheid een 

bron van spanning, vooral bij de medewer-

kers met tijdelijke contracten. Aan de orde 

was ook de beroepscertificering, als onder-

deel van het kwaliteitsmanagementsysteem 

dat Socius ontwikkelt. Daartoe dienen de 

medewerkers elk jaar aan te tonen dat zij 

hun vakkennis op peil hebben gehouden en 

dat deze van een zeker niveau is. 

Overlegorganen

De ontwikkelingen binnen Socius, in ant-

woord op het overheidsbeleid, stonden 

regelmatig op de agenda van de Raad van 

Toezicht.  Naast de vaststelling van de 

begroting en jaarrekening is per kwartaal 

aan de hand van financiële-, personele- en 

productiegegevens stilgestaan bij de pres-

taties van de organisatie. Er is uitgebreid 

aandacht besteed aan de interne en externe 

implicaties van de stelselwijzigingen en 

strategische keuzes voor de organisaties. 

Er is één keer overleg gevoerd met de 

Ondernemingsraad en er was meerma-

len contact geweest met leden van het 

Managementteam. 

Ook de Ondernemingsraad was een waar-

devolle gesprekspartner. De Raad leverde 

een wezenlijke bijdrage aan de inhoudelijke 

discussies en had daarmee een belangrijke 

rol in het beleidsmatige reilen en zeilen van 

de organisatie.   

Samenstelling Ondernemingsraad  

per 31-12-2015

Ria Veldkamp (voorzitter)

Leandra Marchal

Frans van Vondelen

Charlotte Bierman

Tineke Grapendaal

 

Samenstelling Raad van Toezicht  

per 31-12-2015

Marion van Lunenburg (voorzitter)

Diane Klock

Sjoerd Niesten

Corine Houtzagers

Hero Veger5



“Wat er is veranderd? Collega’s gingen werken in Sociaal Wijkteams 

en ik bleef bij Socius. Daar ben ik compleet tevreden mee. Een groot 

deel van de hulpvragen die ik binnenkrijg zijn financieel gerelateerde 

vragen, die vaak complex van aard zijn en niet op korte termijn op 

te lossen. De Sociaal Wijkteams doen vooral het kortstondige werk 

aan de voordeur en sluizen ingewikkelde problematiek door naar 

de backoffice. Logisch dat dit niet in de 

teams opgepakt kan worden, want het 

is echt hogere wiskunde! Samen met de 

sociaal raadslieden proberen we met de 

cliënt naar oplossingen te zoeken. En 

hierbij speelt het gedrag van de cliënt 

zelf ook een belangrijke rol. De schulden 

moeten niet alleen opgelost worden, 

men moet ook leren om niet weer in de schulden terecht te komen. 

Een ander groot deel van de hulpvragen heeft met relatieproblemen 

te maken, zoals vechtscheidingen. Ook dat bespreek je niet aan de 

voordeur, toch?” Overigens ziet Enrico heel duidelijk de resultaten 

van de inspanningen van de Sociaal Wijkteams. “Verbindingen 

leggen in de wijk, dat wordt zichtbaar. Een oude, eenzame vrouw 

die nu gaat rummikubben in een buurthuis verderop in de wijk. Daar 

doen we het voor.” 

Enrico Formanek 
maatschappelijk werker 
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BEVERWIJK 

In Beverwijk was veel vraag 

naar de dienstverlening van 

Socius, ook vanuit nieuwe 

doelgroepen. De aard van de 

problemen waarmee burgers 

zich tot Socius wendden was 

gelijk aan voorgaande jaren. 

 



“Klanten worden steeds meer aangesproken op hun 
eigen verantwoordelijkheid en de nadruk komt in 
toenemende mate te liggen op het zelf oplossen 
van problemen. Niet zorgen voor, maar zorgen dat… 
Medewerkers hebben zich deze transformatie inmiddels 
helemaal eigen gemaakt. Dat is mooi om te zien.”   
Barbara van Leeuwen, locatiemanager 

De nieuwe doelgroep, burgers met een 

verstandelijke beperking of psychosociale 

klachten, wist de weg naar Socius goed 

te vinden. Over het algemeen stelden zij 

vaker vragen en waren die vragen com-

plexer. De meeste klanten wendden zich tot 

Socius vanwege schulden en huisvestings-

problemen. Het Integraal Loket bewees 

z’n bestaansrecht, met een werkwijze die 

preventief, kortdurend en oplossingsgericht 

is. Hierin werken maatschappelijk wer-

kers en sociaal raadslieden samen. Verder 

was merkbaar dat ondanks de inzet van de 

Sociaal Wijkteams veelvuldig een beroep 

gedaan werd op Socius en dan vooral met 

complexe vragen die veel tijd vergden. De 

verwachting is dat in 2016 helder zal worden 

hoe Socius en de Sociaal Wijkteams tijdig 

en adequaat naar elkaar kunnen verwijzen, 

zodat beide effectief en efficiënt kunnen 

werken. 

Kanswoningen 

Nieuw was de begeleiding in de zoge-

noemde Kanswoningen, waar burgers 

wonen met complexe problematiek die zorgt 

voor een instabiele woonsituatie c.q. acute 

problematiek zoals dreigende uithuiszet-

ting en ontruiming. Al snel werd duidelijk 

dat de bewoners langdurende en intensieve 

begeleiding nodig hebben. Doel van de be-

geleiding is volledige zelfredzaamheid, maar 

dit bleek niet altijd haalbaar. 

Sociaal raadslieden 

De sociaal raadslieden beantwoordden 

vooral vragen over belastingen, zorg en 

welzijn en sociale zekerheid. Deelname van 

de sociaal raadslieden aan het Integraal 

Loket bleek efficiënt, omdat hierdoor vaak 

een vervolgafspraak overbodig werd. 

Besloten is dat de sociaal raadslieden nog 

niet deelnemen aan de Sociaal Wijkteams 

omdat dit binnen de huidige werkwijze van 

de Sociaal Wijkteams erg inefficiënt zou zijn. 

Omdat veel vragen van burgers op soci-

aal juridisch terrein liggen, zijn de sociaal 

raadslieden voor consultatie, advies en 

kortdurende vragen aanwezig op de locaties 

van de Sociaal Wijkteams.
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Ouderenadviseurs

Het waren vooral ouderen tussen 75 en 

84 jaar die contact opnamen met de ou-

derenadviseurs van Socius. Hun vragen 

betroffen met name hun psychisch welzijn, 

huisvesting en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning. De informatiepagina in 

het nieuwsblad, ‘Senioren & Wijzer’, werd 

gebruikt om nog meer bekendheid te ge-

ven aan de dienstverlening aan ouderen. 

Vanwege de beperkte capaciteit oude-

renadviseurs is besloten dat zij nog niet 

deelnemen aan de Sociaal Wijkteams. In 

2016 wordt bekeken hoe de samenwerking 

met c.q. deelname van ouderadviseurs aan 

de Sociaal Wijkteams verder vorm te geven. 

In 2015 hebben de ouderenadviseurs 

het project Vrijwilligers Plus opgezet. 

Hierbinnen worden vrijwilligers 1 op 1 ge-

koppeld aan een klant die meer begeleiding 

nodig heeft, begeleiding die niet per se door 

een professional geboden hoeft te worden. 

Dit gebeurt wel altijd onder verantwoor-

delijkheid van de professional. Verwacht 

wordt dat dit project zal uitmonden in 

een bredere samenwerking met Stichting 

Welzijn Beverwijk en uitbreiding van hun 

Maatjesproject. 

In mei 2015 ging het project SamEnDoen 

van start, voor de duur van een jaar. Het 

project is bedoeld voor 75-plussers die 

eenzaam zijn, zorg en hulp mijden en niet 

deelnemen aan activiteiten die de gemeente 

biedt. Binnen SamEnDoen worden zij ge-

stimuleerd tot participatie. Hierin werken 

de ouderenadviseurs van Socius samen 

met welzijnswerkers van Stichting Welzijn 

Beverwijk. Gezien de zwaarte van de pro-

blematiek was het aantal deelnemers en 

de therapietrouw opmerkelijk te noemen. 

De meerwaarde voor de deelnemers was 

evident.  

Financiële Administratie 
Thuis (FAT): veel vraag  

In 2015 hielpen de vrijwilligers ruim dertig 

burgers met hun financiële administratie. 

Vaak ging het om langdurende trajecten. 

Soms duurden die trajecten meer dan 

anderhalf jaar. Ook is geassisteerd bij 

mensen die zich aan wilden melden voor 

schuldhulpverlening. Dan werden de be-

nodigde formulieren in orde gemaakt en 

papieren verzameld. Daarmee was FAT 

vaak een alternatief voor de professionele 

ondersteuning door de sociaal raadslieden 

en sluit daarmee prima aan bij het nieuwe 

overheidsbeleid. Vooral vanuit de Integrale 

Loketten werd veel doorverwezen naar de 

vrijwilligers van de FAT. 

In de zomer van dat jaar is een experiment 

gestart in samenwerking met MEE & de 

Wering. Hierin is onderzocht of mensen 

met een psychiatrische en/of verstande-

lijke beperking gebruik kunnen maken van 

de diensten van de vrijwilligers van FAT. 9



Voorheen hielp MEE & de Wering deze men-

sen met hun administratie. In de pilot deden 

zes FAT-vrijwilligers ervaring op om te kij-

ken wat nodig was voor deze hulpverlening. 

Er bleek inderdaad vraag, die in veel geval-

len goed beantwoord kon worden door de 

vrijwilligers. Slechts in een aantal gevallen 

bleek de hulpvraag te zwaar voor vrijwil-

ligers en was professionele begeleiding 

nodig. Besloten is de hulp aan deze nieuwe 

doelgroep op te nemen in het reguliere aan-

bod. De scholing van de vrijwilligers wordt 

op deze uitbreiding aangepast en de vrijwil-

ligers kunnen rekenen op begeleiding door 

de FAT-coördinatoren. Omdat het animo 

van ketenpartners voor deze nieuwe vorm 

van begeleiding groot is, is besloten deze te 

implementeren in de gehele IJmond. 

Jeugd Interventie Team  
(JIT) nuttige voorziening 

In 2015 investeerde het JIT vooral in de con-

tacten met het CJG en de Sociaal Wijkteams 

en zijn afspraken gemaakt over samenwer-

king. Met het CJG loopt dit inmiddels goed, 

wat betreft de Sociaal Wijkteams stond dit 

eind 2015 in de startblokken. Ook is meer 

aansluiting gezocht bij het jongerenwerk. 

Het aantal aanmeldingen voor het JIT bleef, 

ondanks alle veranderingen in de jeugdzorg, 

consequent hoog, met rond de honderd 

aanmeldingen in de IJmond. Dit zorgde voor 

een gemiddelde wachttijd van drie tot vier 

dagen. De gemiddelde leeftijd van de jon-

geren die bij JIT kwamen ging omhoog. Dat 

komt vooral omdat er voor jongeren tussen 

18 en 23 jaar niet veel voorzieningen meer 

zijn. Ook de vraag veranderde; er was meer 

behoefte aan praktische ondersteuning bij 

het zelfstandig functioneren, zoals scholing 

en werk vinden. Verder kwamen er meer 

gezinnen bij het JIT omdat een jongere niet 

naar school of werk ging en moeilijk te mo-

tiveren was. In 2015 kreeg het JIT voor het 

eerst te maken met signalen van radicalise-

ring en zocht men contact met de politie. 

Ongeveer 60% van de interventies werd 

positief afgesloten en in slechts 8% van 

de gevallen verslechterde de situatie on-

danks de inzet van JIT, een goed en stabiel 

resultaat. 

“We praten niet over  
jongeren met problemen  
maar met de jongeren  
over oplossingen.” 
Frans van Straalen,  
Jeugd Interventie Team
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“Wat er is veranderd? Voor mij heel veel. Ik werk nu alleen nog in 

het Sociaal Wijkteam en dat is een behoorlijke uitdaging. Maar ik 

vind het heerlijk. Het is pionieren, verbindingen zoeken, verbindingen 

leggen en kijken naar wat mensen voor elkaar kunnen betekenen in 

de wijk, waar lacunes liggen…  Super laagdrempelig bezig zijn, soms 

lang-, soms kortdurend. Ik vind het een mooie uitdaging. We helpen 

de burgers dusdanig dat ze zelf hun 

problemen kunnen oplossen, hun zaakjes 

kunnen regelen. En daarin benadrukken 

we ook steeds meer de wederkerigheid: 

‘U heeft een vraag en wij helpen u met 

het zoeken van een oplossing, maar wat 

heeft u te bieden? Waarmee kunt u de 

mensen in uw buurt helpen?’ Dan zie je 

vaak dat de oogjes gaan glimmen! Want 

iedereen is wel ergens goed in… Dat 

opbouwwerk-achtige, dat collectieve in een wijk, daar had ik nog niet 

eerder mee te maken. Zó wijkgericht. Wat missen we in de buurt, hoe 

kunnen we het beter hebben in een buurt, meer omzien naar elkaar… 

dat faciliteren vind ik heel boeiend! Onorthodoxe oplossingen zoeken, 

ik doe het graag. Maar we zijn er nog niet, met die transformatie. 

De toegang bijvoorbeeld, hoe gaan we dat regelen? Wat is voor het 

Sociaal Wijkteam en wat is voor de backoffice, zoals Socius? Dat zijn 

vragen waar we nog mee bezig zijn.” 

Hilda ter Steege
maatschappelijk werker 

in Sociaal Team  
Prinsenhof Beverwijk
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CA STRICUM 

Castricummers wisten de weg naar 

Socius goed te vinden. Dat leidde 

tot grote drukte, ondanks de komst 

van een Sociaal Wijkteam en het 

Integraal Loket. Socius zag zich 

genoodzaakt bezuinigingen door te 

voeren en sloot de locatie Castricum 

één dag in de week. 

12



In 2015 ging in Castricum een Sociaal 

Wijkteam aan de slag, waarin ook Socius 

participeert. Het Sociaal Wijkteam noch het 

nieuwe Integraal Loket kon voorkomen dat 

het aantal vragen bij Socius hoger lag dan 

het jaar daarvoor. Verder was een toename 

van de complexe, meervoudige vragen 

zichtbaar. De meeste problemen betrof-

fen financiën en inkomen, scheidingen en 

huisvestingsproblemen. Vooral de nieuwe 

doelgroepen van Socius, mensen met een 

verstandelijke beperking en psychiatrische 

aandoeningen, zorgden voor die toename. 

Ook het aantal klanten waar sprake was van 

(beginnende) dementie steeg. Verder deden 

meer vluchtelingen een beroep op Socius. 

Zij hebben vooral in het beginstadium van 

hun verblijf intensieve begeleiding nodig, zo 

bleek in de praktijk.

Dankzij de goede samenwerking met veel 

Castricumse instellingen kon de hulp aan 

klanten goed afgestemd worden. De hulp 

rondom eenzaamheidsproblematiek bij 

ouderen is hiervan een goed voorbeeld. 

Hierbinnen is samengewerkt met de 

vrijwilligers van Welzijn Castricum en de 

Regionale Diaconieën die in dit kader huis-

bezoeken doen. Om budgettaire redenen 

was Socius genoodzaakt om 12 uur te be-

zuinigen en de locatie één dag in de week te 

sluiten. Meer menskracht is nodig om tijdig 

schuldhulpverlening en signalen van huise-

lijk geweld op te pakken en de langdurende 

hulpverlening te continueren. 

Samen met Stichting Welzijn Castricum 

heeft Socius zich in Castricum georiënteerd 

op een project waarbij vrijwilligers prak-

tische hulp bieden aan klanten die in een 

schuldhulpverleningstraject zitten.

De eerste signalen zijn positief. Doel is om 

de administratie te structureren en inzicht 

te krijgen in de schuldenlast, waarna de 

maatschappelijk werkers het weer over-

nemen. Vrijwilligers van Stichting Welzijn 

Castricum pakten dit efficiënt en snel op en 

de contacten tussen vrijwilliger en maat-

schappelijk werker waren goed en de lijnen 

kort. 

Schoolmaatschappelijk werk

Socius was in 2015 via de pilot CJG-coach 

actief op het Bonhoeffercollege en het 

“Het zou mooi zijn als burgers over  
zo’n vijf of tien jaar elkaar kunnen helpen.  
Maar er zijn zoveel complexe problemen  
en er is zoveel moeilijk gedrag… daar  
blijven professionals voor nodig.”   
Barbara van Leeuwen, locatiemanager Beverwijk en Castricum
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Clusius College. De CJG-coach op de 

Castricumse scholen voor Voortgezet 

Onderwijs vormt vanuit die scholen een 

schakelfunctie met de diverse CJG- en J&G-

structuren in het verzorgingsgebied van 

alle scholen. De scholen zijn heel positief 

over de resultaten van de pilot. Het is voor 

de scholen prettig dat een contactpersoon 

namens de leerlingen de verbinding zoekt 

met alle voorzieningen buiten die scholen. 

Deze voorzieningen zijn namelijk heel divers 

georganiseerd met elk een eigen struc-

tuur, afspraken en regelingen. Samen met 

het Samenwerkingsverband Voortgezet 

Onderwijs Kennemerland onderzoekt de 

gemeente Castricum hoe het project verder 

vorm te geven. Daarnaast leverde Socius 

een J&G coach in het Sociaal Wijkteam. 

Schuldhulpverlening

Socius zag een toename van klanten die 

werkloos waren en geen duidelijkheid had-

den over hun reïntegratietraject. Zichtbaar 

was ook dat de financiële positie van bur-

gers soms dermate slecht was dat ze in de 

schulden geraakten, zelfs als men verstan-

dig met hun budget om ging. Regelmatig 

moest een beroep gedaan worden op 

fondsen voor een bijdrage. Dat de schuld-

hulpverlening als het ware in tweeën is 

gedeeld – gemeente Alkmaar doet het tech-

nische deel en gemeente Castricum heeft 

de regie – bleek niet efficiënt. Soms kwa-

men klanten niet of niet tijdig door na een 

doorverwijzing of raakten ‘zoek’. Dit krijgt in 

2016 aandacht.

Sociaal raadslieden 

Bij de sociaal raadslieden kwamen minder 

klanten, maar werden de vragen complexer. 

Deze betroffen vooral belastingen, zorg en 

welzijn, en sociale zekerheid. Structureel 

was meer tijd nodig dan de beschikbare 

dertig minuten per gesprek. De meeste 

vragen werden beantwoord met informa-

tie en advies, het invullen van formulieren 

en doorverwijzing. Hoewel Socius oplos-

singsgericht werkt, bleek een groot aantal 

klanten niet in staat de eigen problemen op 

te lossen of het gedrag te veranderen. Ook 

lijken klanten langer te wachten met het 

vragen van hulp, waardoor de problemen 

complexer zijn. Een groot deel van 2015 was 

er een wachttijd van ruim vier weken.  

  

Start Veilig Thuis 
Kennemerland

Per 1 januari 2015 ging Veilig Thuis 

Kennemerland van start, ontstaan 

uit een samenvoeging van Steunpunt 

Huiselijk Geweld en Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling. Het aantal aanmelding 

nam enigszins af. 

De oorzaak van afname van het aantal 

aanmeldingen is moeilijk te duiden. Het 

aantal meldingen vanuit de politie lag lager 

dan in 2014. Over het algemeen waren er 

minder meldingen huiselijk geweld en meer 

meldingen inzake jeugdigen. Ook profes-

sionals namen minder frequent contact op 

met Veilig Thuis. Een oorzaak kan zijn de 

beperkte, landelijke publiekscampagne, die 14



vooral gericht was op jongeren en oude-

ren. Partnergeweld bleef daarbij buiten 

beschouwing en dat was terug te zien in de 

aard van de meldingen. Daarnaast speelde 

een rol dat veel aandacht is besteed aan de 

interne processen en beperkt aan externe 

communicatie. Wel is regelmatig overlegd 

met ketenpartners zoals Centra voor Jeugd 

en Gezin en de Sociaal Wijkteams. Begin 

2016 vindt weer een landelijke campagne 

plaats, gaat Veilig Thuis Kennemerland de 

website optimaliseren en aan de slag met 

het foldermateriaal. 

De meerwaarde van het samengaan van 

Steunpunt Huiselijk Geweld en Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling werd snel 

duidelijk: de klant kreeg beter afgestemde 

zorg. Door die samenvoeging is Veilig Thuis 

echt een expertisecentrum geworden: kin-

dermishandeling en huiselijk geweld onder 

één dak, zonder schotten. Met ingang van 

2016 wordt Veilig Thuis Kennemerland een 

zelfstandige stichting. 

In 2015 zijn landelijk de Centra Seksueel 

Geweld (CSG) voorbereid, gefinancierd door 

Fonds Slachtofferhulp. CSG Noord-Holland 

gaat per 1 februari 2016 aan de slag voor de 

regio Noord-Holland Noord, Zaanstreek/

Waterland en Kennemerland, inclusief 

de Haarlemmermeer. In totaal komen 

er 16 centra in het land. Veilig Thuis 

Kennemerland zal de frontoffice zijn voor 

het CSG en verleent na de acute fase de 

psychosociale nazorg. 

In november 2015 is het Multidisciplinair 

Centrum Kindermishandeling geopend, 

gehuisvest bij het Spaarne Gasthuis in 

Hoofddorp. De opening werd verricht door 

H.K.H. Prinses Beatrix. Hiermee kreeg 

het MDCK landelijke media-aandacht als 

eerste centrum met alle voorzieningen 

onder één dak. Ook hier vormt Veilig Thuis 

Kennemerland de frontoffice en is elke 

werkdag aanwezig in het MDCK. 

“Al met al is er met Veilig Thuis, Centrum Seksueel 
Geweld en Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling 
een goede structuur ontstaan. De klant beter helpen,  
dat is ons doel. Laag waar het kan en specialistisch  
waar dat nodig is. En bovenal snel.”  
Yvonne Velthuizen, manager
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“Wat er is veranderd? We zijn in 2013 gestart met 

Centrum Mantelzorg, toen de term mantelzorg 

minder bekend was. Dat is wel veranderd. Inmiddels 

is die term aardig ingeburgerd. En wat het laatste 

jaar veranderd is, is dat men zich realiseert dat 

meer inzet van jezelf en van je netwerk wordt 

verwacht. Dat je geen hulp meer kunt regelen 

met een knip in de vingers. Daar is overigens wel 

begrip voor. Tegelijkertijd geldt natuurlijk dat er ook 

grenzen zijn aan wat mantelzorgers kunnen doen 

en men vindt het belangrijk dat daar naar geluisterd 

wordt. En mantelzorgers trekken nog steeds (te) 

laat aan de bel, dat 

is niet veranderd. 

Mantelzorgen is vaak 

vanzelfsprekend, en 

ondertussen wordt 

het ongemerkt steeds 

zwaarder. Men komt 

dan pas bij ons als er al 

sprake is van overbelasting. Dat is echt niet nodig. 

Er is ondersteuning in allerlei vormen: een goed 

gesprek met een luisterend oor, advies, informatie, 

themabijeenkomsten of de inzet van vrijwilligers …”

Margit Kooter
ouderenadviseur en 

mantelzorgconsulente 
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HEEMSKERK 

Bij het maatschappelijk werk 

daalde het aantal klanten. 

Toch was er een wachtlijst. Het 

vermelden waard zijn verder de 

populaire themabijeenkomsten 

voor ouderen, het succesvolle 

Zorgnetwerk Heemskerk en de 

pilot schuldhulpverlening. 

17



De wachtlijst voor maatschappelijk werk 

werd veroorzaakt door het grote aantal 

complexe vragen waarmee klanten bij 

Socius kwamen en die veel tijd vergden. 

Dat er navenant meer uren ‘maatschap-

pelijk werk’ zijn ingezet binnen de drie 

Sociaal Wijkteams in Heemskerk dan het 

aantal klanten daalde, speelde ook een rol. 

Verder werden de effecten zichtbaar van het 

Integraal Loket en de Sociaal Wijkteams. 

Hier werden veel relatief eenvoudige vragen 

afgehandeld en werden burgers met vol-

doende eigen mogelijkheden via informatie 

en advies op weg geholpen. 

De nuttige en noodzakelijke investerin-

gen in het Integraal Loket en de Sociaal 

Wijkteams zorgen er wel voor dat er binnen 

Socius onvoldoende capaciteit overbleef 

om burgers die meer nodig hebben dan 

alleen kortdurende hulp, goed te helpen. 

Dat leidde tot een gemiddelde wachttijd van 

ruim twee maanden. Vooral als het gaat om 

bijvoorbeeld huiselijk geweld is dit zeer on-

wenselijk, vanwege het risico op escalatie. 

Als sprake is van meervoudige problematiek 

in combinatie met het onvermogen van 

klanten om zelf de regie te voeren, werd 

opgeschaald naar Zorgnetwerk Heemskerk. 

Zorgnetwerk Heemskerk is een van de 

toegangen tot zorgverlening. Hier wordt een 

aanvraag direct opgevolgd door zorgverle-

ning. Het Zorgnetwerk ruilde in 2015 haar 

projectstatus in voor reguliere subsidie. 

In meer dan de helft van de situaties was 

financiële problematiek de reden voor 

aanmelding. Opvallend is verder het grote 

aantal problemen rondom scheiding en 

huisvesting, met vaak ook samenhang tus-

sen deze problemen. 

Ouderenadviseurs

De ouderenadviseurs kregen meer vra-

gen dan in voorgaande jaren, vragen die te 

zwaar en te specifiek waren voor het Sociaal 

Wijkteam. Binnen het preventief huisbezoek 

zijn 180 80-plussers bezocht. Dit leverde 

waardevolle informatie op over de situatie 

“We hebben in 2015 flink wat efficiencyslagen 
gemaakt, maar er is meer nodig.  
De druk op Socius blijft onverminderd groot, 
met ongewenste wachttijden als gevolg.” 
Bob Walter, locatiemanager Heemskerk en Uitgeest
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waarin deze ouderen verkeren en hun be-

kendheid met/wensen inzake voorzieningen 

in de gemeente. Deze huisbezoeken worden 

gedaan door speciaal daarvoor getrainde 

vrijwilligers. De door de ouderenadviseurs 

georganiseerde themabijeenkomsten waren 

populair: meer dan vierhonderd ouderen 

namen deel aan de bijeenkomsten met als 

thema’s religie, erfrecht, huisvesting, WMO 

en niet aangeboren hersenletsel zoals 

dementie. 

Sociaal raadslieden 

De sociaal raadslieden zagen een gelijk 

aantal klanten, maar kregen veel meer 

vragen. Ook hier was dus sprake van een 

complexere problematiek. Teruggang in 

capaciteit door bezuinigingen zorgde voor 

het structureel oplopen van de wachttijd 

tot circa vier weken. Naast belastingzaken 

vormden vragen over bestedingen/finan-

ciën de hoofdmoot van het werk van sociaal 

raadslieden. 

Nieuw

Gemeente Heemskerk startte een 

pilot waarin Socius betrokken werd 

bij burgers die voor schuldhupverle-

ning bij de gemeente aanklopten. Zij 

werden door Socius voorbereid op 

het indienen van hun aanvraag en 

tegelijkertijd werd bekeken of er ach-

terliggende problemen waren. In dat 

geval kon direct begeleiding starten 

vanuit Socius of een andere organisa-

tie. De pilot loopt tot mei 2016. 

Nieuw was ook het groepsgewijs invullen 

van de belastingformulieren, het zogenoem-

de project Blauw. Dit bleek een succes. In 

Heemskerk werden alle aanvragen al op 

deze wijze behandeld en besloten is tot 

uitrol in Beverwijk en Velsen. Hierin wordt 

opgetrokken met MEE & de Wering. 

Schoolmaatschappelijk werk 

Het schoolmaatschappelijk werk in 

Heemskerk voldeed aan de verwachtin-

gen. Het aantal aanmeldingen vanuit de 

scholen was gelijk aan het jaar daarvoor. 

Wel werd meer in groepen gewerkt, zoals 

de KIES-training (voor kinderen in echt-

scheidingssituaties) en trainingen sociale 

vaardigheden. De schoolmaatschappelijk 

werkers hebben veel geïnvesteerd in de 

samenwerking met de CJG-coaches, met 

korte lijnen en goede contacten als gevolg.

Nieuwe vragen/vragers

In 2015 was al een lichte toename te zien 

van nieuwkomers. Begin 2016 wordt een 

grotere toestroom verwacht. Merkbaar was 

ook dat de indicatie voor hulp- en zorgver-

lening van burgers niet verlengd werd en 19



zij zich met vragen wendden tot de Sociaal 

Wijkteams en Zorgnetwerk Heemskerk. 

Groepswerk in ontwikkeling 

Het nieuwe overheidsbeleid zorgde voor 

minder verwijzende collega’s en collega-

instellingen. Dat was aanleiding om te 

investeren in de contacten met onder  

andere de Sociaal Wijkteams. 

Er zijn presentaties verzorgd en de wijk-

teams is gevraagd wat het groepsaanbod 

zou moeten behelzen, gebaseerd op hun er-

varingen in de wijk. Verder is de organisatie 

van het groepswerk meer flexibel gemaakt. 

Dat komt tot uiting in een vrijwel doorlopend 

aanbod aan cursussen op verschillende 

locaties in het werkgebied en in kleinere 

groepen met één trainer die vaker starten. 

Een van de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl 

is collectief waar het kan, individueel als 

het moet. In 2015 heeft het groepswerk 

zich verdiept in de mogelijkheden die dit 

biedt. Nieuw is al dat bij in het Integraal 

Loket direct bekeken wordt of de vraag van 

een klant zich leent voor een antwoord via 

groepswerk, bijvoorbeeld de Krachtcentrale. 

Binnen deze cursus bepalen de vragen van 

deelnemers de inhoud. 

Veel belangstelling was er in 2015 voor de 

assertiviteitstrainingen. Hieruit blijkt een 

behoefte aan betere communicatie, meer 

zelfvertrouwen en meer zekerheden. Ook 

voor de cursussen voor ouderen was weer 

veel belangstelling, net als voor de cursus-

sen met een financieel thema, zoals ‘Beter 

leren omgaan met geld’ en ‘Uitkomen met 

weekgeld’. Steeds vaker werden cursus-

sen aangeboden in samenwerking met 

andere organisaties. Voorbeelden hier-

van zijn ‘Veilig & Krachtig’, over geweld 

in relaties, die in het najaar van 2015 voor 

het eerst plaatsvond in samenwerking 

met Kontext, Welzijn en Maatschappelijke 

Dienstverlening. Een ander voorbeeld is 

‘Uitkomen met weekgeld’, in samenwerking 

met MEE & de Wering. Daarnaast verwezen 

deze organisaties vaker naar elkaar en werd 

waar mogelijk het aanbod afgestemd. 

“Deelname aan een cursus kan aan individuele  
hulpverlening voorafgaan, tegelijkertijd plaatsvinden  
dan wel hulpverlening vervangen. Een prima antwoord  
dus op het nieuwe overheidsbeleid.”
Hansje Veen, maatschappelijk werker en coördinator groepswerk 
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“Wat er is veranderd? Er is heel veel veranderd. Als frontoffice van 

Socius staan we klanten te woord aan de balie en de telefoon. Dat is 

nu totaal anders dan een tijd geleden en dat komt uiteraard door de 

nieuwe wet- en regelgeving. Voorheen maakten we afspraken en 

vroegen we niet teveel door. Nu doen we aan de balie of de telefoon al 

een voorselectie: wat is de vraag, wat is er aan de hand? En op basis 

daarvan besluiten we om iemand door te 

verwijzen naar het Integraal Loket, naar de 

sociaal raadslieden, de maatschappelijk 

werkers, een Sociaal (Wijk)team of wellicht 

een netwerkpartner. Dat is nog wel even 

wat, want er zijn grote verschillen per 

gemeente. De vragen die we krijgen zijn 

overigens complexer dan voorheen en ook steeds vaker zien en spreken 

we mensen met een beperking. Het goede antwoord vinden op een 

vraag is écht een uitdaging. Mijn stelling is: mensen móeten een goed 

antwoord krijgen. En als we het antwoord niet direct weten, gaan we 

op zoek en bellen we terug. Inmiddels weten we natuurlijk heel veel 

van de inhoud van het werk en alle veranderingen houden we goed bij. 

Het op deze wijze afhandelen van een vraag kost ons wel meer tijd dan 

voorheen, maar het is voor de klant en voor onze collega’s noodzakelijk 

geworden. De klant komt meteen bij de juiste persoon terecht. En daar 

gaan we voor.”

Debby Mettes
administratief medewerker
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UITGEEST 

Meer burgers werden met minder 

intensieve middelen geholpen, onder 

andere door oplossingsgericht te werken 

en de eigen kracht van de burger en 

diens netwerk beter te benutten. Ook 

groepswerk speelde hierin een rol. 
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In Uitgeest ging in 2015 een Sociaal Team 

aan de slag, met daarin 40% van de 

beschikbare tijd van het algemeen maat-

schappelijk werk van Socius. Ook werd het 

Integraal Loket geïntroduceerd, waarbinnen 

burgers binnen twee weken een afspraak 

met een maatschappelijk werker en zo-

nodig een sociaal raadsman of –vrouw 

hadden. Hiermee werd de intakeprocedure 

overbodig en verliep de doorstroming van 

klanten naar vervolghulp sneller. Overigens 

bleek dat verwijzing lang niet altijd no-

dig was: vaak werden burgers voldoende 

geholpen met twee of drie afspraken bin-

nen het Integraal Loket. De komst van het 

Sociaal Team én het Integraal Loket zorgde 

voor een daling in de individuele hulpverle-

ning. Daarbinnen nam het aantal complexe 

hulpvragen en vooral het aantal trajecten 

rondom schuldhulpverlening fors toe. Het 

aantal burgers met problematische schul-

den springt in het oog. Dat blijkt ook uit het 

aantal aanvragen voor een voedselpakket 

van de Voedselbank. Bij aanmelding werd 

telkens gekeken of groepswerk passend 

was of dat (direct) individuele hulpverlening 

geboden moest worden. 

Aan het Sociaal Wijkteam nam één maat-

schappelijk werker van Socius deel. Deze 

werkte ook een dag vanuit het gemeente-

huis in Uitgeest. Dit bleek, vooral door de 

directe contacten, heel efficiënt. In 2016 

gaat geïnvesteerd worden in een goede 

aansluiting van het Sociaal Wijkteam op de 

backoffice van Socius waarbinnen onder an-

dere de schuldhulpverleningstrajecten een 

prominente plek krijgen. 

De contacten met andere hulpverleners 

in Uitgeest en met de gemeente Uitgeest 

waren goed. De lijnen zijn kort en hecht, 

onder andere door regelmatig overleg in 

bijvoorbeeld het Lokaal samenwerkings-

verband Uitgeest. Met Sociaal.nl (voor 

schuldsanering) zijn goede samenwer-

kingsafspraken gemaakt. Toch bleek dat bij 

Sociaal.nl aangemelde burgers vaak alsnog 

een beroep deden op het maatschappelijk 

werk. Mogelijke oorzaken zijn het ontbre-

ken van direct contact en de gewenste 

gedragsverandering die vaak samenhangt 

met problemen en binnen Sociaal.nl geen 

aandacht krijgt. In 2015 gingen vrijwilligers 

aan de slag bij burgers die financieel wa-

ren vastgelopen of bij wie dat dreigde. De 

vrijwilliger - een maatje – ondersteunde de 

burger en bekeek of het nog mogelijk was 23



om problematische schulden te voorkomen. 

Deze vrijwilligers werden in hun werk on-

dersteund door professionals. 

De sociaal raadslieden gingen voor een 

deel van hun werktijd deelnemen aan het 

Sociaal Team. Een positieve ontwikkeling 

want hierdoor konden problemen beter in 

samenhang en sneller worden aangepakt. 

Dit bleek vooral bij de schuldhulpverlening 

omdat de startpositie (beter benutten van 

voorzieningen en correctie van te hoge be-

slaglegging) verbeterde. Dit gaf de klanten 

rust en vertrouwen. Voor het spreekuur van 

de sociaal raadslieden bedroeg de wachttijd 

in 2015 gemiddeld vier weken. De meeste 

problemen betroffen belastingen, huisves-

ting en sociale zekerheid. 

Het schoolmaatschappelijk werk was actief 

op zes scholen in Uitgeest. De vraag van 

de school was bepalend voor het aanbod 

van Socius. De wisselwerking tussen kind, 

ouders en school stond centraal in de bena-

dering van problemen. Verwerking van een 

echtscheiding werd het meeste aangekaart 

bij de schoolmaatschappelijk werkers. Eind 

2015 zijn de activiteiten van het school-

maatschappelijk werk overgedragen aan 

de consulenten Jeugd van de gemeente 

Uitgeest. 

“De gemeenten gaan steeds beter kijken naar het zorgaanbod 
en willen overlappingen voorkomen. Zij willen meer de 
nadruk willen leggen op de aansluiting van de verschillende 
zorgstructuren. Terecht, want dat is efficiënt en effectief.” 
Barbara van Leeuwen, locatiemanager Beverwijk en Castricum

Positief jaar voor het MET-
team in Heerhugowaard

MET Heerhugowaard is een samen-

werkingsproject van Welschap als 

hoofdaannemer en Socius als een van de 

onderaannemers voor de professionals 

met een maatschappelijk dienstverlener-

achtergrond. Het project is 1 januari 2015 

gestart, na een intensieve voorbereiding in 

het vierde kwartaal van 2014. 

Het eerste jaar van MET Welzijn Heerhugo-

waard is zonder meer positief te noemen. 

De medewerkers hebben in relatief korte 

tijd handen en voeten gegeven aan de visie: 

het verbinden, motiveren en eigen kracht 

stimuleren van bewoners en organisaties. 

In 95% van de situaties werd binnen 24 uur 

gereageerd op een melding en meestal 

werd binnen één week een huisbezoek 

afgesproken. 

De MET-teams bestaan uit specialisten die 

generalistisch werken. Daarnaast heeft 24



iedere MET-medewerker een aandachts-

gebied. Zij werken in openbare ruimtes en 

leggen, bij afspraken, huisbezoeken af. De 

herkenbare groene kleding bleek goed te 

werken. Steeds vaker werden de medewer-

kers op straat aangesproken, soms met 

een simpele vraag, maar regelmatig ook 

over (complexe) problemen. In de speciale 

Contact App zijn meer dan 1300 ongeplande 

contacten geregistreerd. Binnen het spe-

cialisme maatschappelijke dienstverlening 

zijn 478 korte hulpverleningstrajecten 

uitgevoerd en waren er 110 korte contacten 

(minder dan drie contactmomenten). De 

vragen waren divers, met opvallend veel 

vragen over echtscheiding, financiën, huis-

vesting en psychosociale klachten. In bijna 

300 situaties ging het om klanten met een 

lichamelijke of verstandelijke beperking, 

ontwikkelingsachterstand of psychiatri-

sche problematiek. MET had eind 2015 geen 

wachtlijst. 

De bewoners van alle signatuur met zeer 

uiteenlopende vragen maakte dat MET-

medewerkers  samenwerkten met veel 

partijen, zoals de jeugd- en gezinscoaches, 

het WMO-loket, de S1 verpleegkundigen, 

Geriant, Evean, Halte Werk en de Rotonde. 

“2015 was in alle opzichten een interessant en  
uitdagend jaar. In oktober 2014 hadden we 200  
sollicitatiebrieven en een theoretische beschrijving  
van ons werk. En als je dan ziet wat er in 2015 stond…  
Heel bijzonder wat we met z’n allen hebben  
kunnen realiseren.”
Patty van Ziel, manager MET Welzijn Heerhugowaard25



“Wat er is veranderd? De hulpvragers zijn jonger, dat valt op. In 2005, 

toen ik als vrijwilliger begon waren het meestal de wat ouderen die 

hun administratie niet meer op orde hadden. Financiële problemen 

kwamen bijna niet voor. Maar de laatste jaren heb ik flink wat 

klanten met heel andere problemen. Met een administratie die niet 

op orde is, maar daarnaast ook problematische schulden en altijd 

geld te kort. Ik probeer dan het nodige 

te regelen. Meestal lukt dat en soms 

is professionele hulp nodig. Ik zie ook 

vaker mensen die psychisch wat minder 

belastbaar zijn. Voor hen zijn de eisen 

die de maatschappij aan z’n burgers 

stelt wel heel hoog. Startpunt is altijd 

de administratie. Soms zit die in een 

plastic tas of een schoenendoos, maar 

dat is geen probleem. Dat gaan we samen ordenen en dan komen we 

vanzelf op de financiën. Vaak maken we dan samen een begroting: 

wat komt er binnen en wat gaat er uit en wat heb je te besteden? Dat 

is vaak al een eyeopener! Het blijft leuk, bevredigend werk en ik vind 

het een uitdaging om het samen met de klant tot een goed einde te 

brengen. En als dat niet lukt dan nemen de professionals het over. 

Maar meestal ben ik dan al een heel eind op streek. Het is prettig dat 

we via scholing op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen 

binnen de rijksoverheid en de gemeenten. Dat kan voor ons werk van 

belang zijn.”

Oomke Veen
vrijwilliger Financiële 

Administratie Thuis
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VEL SEN 

Veel tijd en aandacht is besteed 

aan de verhuizing naar het 

nieuwe pand aan Plein 1945. 

Burgers kwamen met praktische 

vragen. Meer en meer legde 

Socius de nadruk op de 

zelfredzaamheid van de klanten. 
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De invoering van het Integraal Loket leidde 

tot meer nadruk op de zelfredzaamheid van 

de klanten. Daardoor verschoof de aard van 

de problemen omdat praktische problemen 

zoals schulden en huisvesting in een eer-

der stadium werden opgepakt. De meeste 

vragen waarmee klanten bij Socius kwamen 

betroffen huisvesting, de relatie met de 

partner, en financiën/inkomen.

Samen met de woningcorporaties en de 

gemeente Velsen zijn meer dan veertig tra-

jecten preventie huisuitzetting gerealiseerd. 

Daarmee zijn hoge uitzettingskosten en 

vooral veel persoonlijk leed voorkomen. 

Door uitbreiding van het aantal uren van 

sociaal raadslieden liep de wachttijd voor 

deze dienstverlening weliswaar terug, maar 

bedroeg altijd nog minimaal twee weken. De 

ouderenadviseurs kregen veel vragen over 

financiën, mantelzorg en zorg. De meeste 

klanten werden thuis bezocht en relatief 

vaak was er sprake van psychosociale pro-

blemen. Dat maakte deze dienstverlening 

arbeidsintensief. 

Collectief aanbod

In het najaar is gestart met de groep ‘Stop 

de schulden’, waarbij in een groep de aan-

meldingen voor schuldhulpverlening in 

orde werden gemaakt. Deze workshop vond 

wekelijks plaats en heeft tot doel de zelf-

redzaamheid van de burgers te bevorderen 

inzake omgaan met geld. Na deelname aan 

de workshop werd bekeken of aanvullende 

diensten nodig waren, zoals individuele 

begeleiding door professionals of door 

vrijwilligers via Financiële Administratie 

Thuis. De werkwijze werd als positief er-

varen, maar er waren veel afmeldingen en 

deelnemers die te laat kwamen. Een andere 

werkwijze, met meer aandacht voor de aan-

melding en intake, moet soelaas bieden. 
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Gezamenlijke huisvesting in Velsen 

Veel tijd is gestoken in huisvesting aan 

Plein 1945, nummer 10. Daar krijgen begin 

2016 Socius, Vluchtelingenwerk Velsen, 

Winkelstichting Plein 1945, onderdelen 

van Stichting Welzijn Velsen en MEE & de 

Wering een gezamenlijk onderkomen. Dit 

is een mooi resultaat van een jarenlange 

inspanning door diverse organisaties en 

gemeente Velsen. Er ontstaat dan een plek 

waar partijen met elkaar en met voorzie-

ningen als stadhuis, bibliotheek en het 

zorgplein in oprichting meerwaarde creëren 

voor de burgers van Velsen. 

Preventief huisbezoek 

In het kader van het preventief huisbezoek 

werden in Velsen 190 burgers bezocht, die 

ouder zijn dan 75 jaar. Hierbij waren zeven 

vrijwilligers actief. Doel hiervan is vooral 

preventief: vroegtijdig problemen signale-

ren, informeren en adviseren. Omdat veel 

mensen in deze leeftijdscategorie aangaven 

goed op de hoogte te zijn van regelingen 

en voorzieningen en goed zelfstandig te 

kunnen functioneren is in overleg met de 

gemeente besloten de leeftijd voor een pre-

ventief huisbezoek te verhogen naar 80 jaar. 

Maatschappelijk werk voor jeugd

Uit onderzoek blijkt een grote tevreden-

heid over het schoolmaatschappelijk werk 

binnen het basisonderwijs. Met alle partijen 

en de gemeente is gewerkt aan een beter 

dekkend groepsaanbod voor kinderen op 

de basisschool. Al in 2015 vond een aantal 

groeps- en klassentrainingen plaats. Ook in 

het Voortgezet Onderwijs werd tot tevreden-

heid gewerkt en is de productie gehaald. Er 

was veelvuldig contact met het zorgteam, 

afdelingsleiders en mentoren binnen de 

scholen. Door die korte lijnen is school-

maatschappelijk werk goed ingebed in de 

zorgstructuur in de scholen. In bijna de helft 

van de gevallen ging het bij de kinderen om 

verwerking van echtscheiding, aanleren van 

sociale vaardigheden en het vergroten van 

de weerbaarheid. In 2016 wordt onderzocht 

hoe de preventieve jeugdstructuur nog beter 

vorm te geven. 

Home-Start 

In 2015 zijn de voorbereidingen gestart 

voor Home-Start en is de werving van 

vrijwilligers in gang gezet. Vrijwilligers 

ondersteunen 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.

Formulierenbrigade actief 

In 2015 ondersteunden de vrijwilligers van 

de Formulierenbrigade bijna 500 burgers 

bij het invullen van formulieren. Vaak waren 

vanwege de complexiteit meerdere ge-

sprekken nodig: in 2015 resulteerde dat in 

bijna 1400 contacten, vooral persoonlijke 

gesprekken. De vragen waarmee klanten   

bij de Formulierenbrigade kwamen zijn 

niet veranderd ten opzichte van voorgaande 

jaren. De nadruk lag op het informeren over 29



de minimavoorzieningen, het aanvragen van 

bijzondere bijstand, het aanvragen of wijzi-

gen van de toeslagen bij de Belastingdienst 

en het aanvragen van kwijtschelding voor 

de gemeentelijke- en waterschapsbelasting. 

De klanten van de Formulierenbrigade kre-

gen ook een algemene voorzieningencheck: 

bekeken werd of klanten optimaal gebruik 

maakten van de beschikbare voorzieningen. 

De doelgroep van de Formulierenbrigade 

bleef hetzelfde. De formulierenbrigadiers 

merkten wel dat klanten vaak meerdere 

problemen hadden. Zij zagen bijvoorbeeld 

veel burgers die niet rond konden komen 

of schulden hadden. Desgewenst verwezen 

zij door naar maatschappelijk werkers of 

sociaal raadslieden. 

Goed jaar voor Centrum  
Mantelzorg Velsen
 

Centrum Mantelzorg Velsen raakte steeds 

beter bekend bij mantelzorgers. Meer aan-

dacht is besteed aan jonge mantelzorgers. 

 

In 2015 namen bijna 130 mantelzorgers voor 

ondersteuning contact op met Centrum 

Mantelzorg Velsen. De naamsbekendheid 

nam toe, vooral door de mantelzorg-

waardering. Deze blijk van waardering 

voor mantelzorgers verzorgde Centrum 

Mantelzorg in 2015 voor de gemeente 

Velsen. Daarmee is een flink aantal man-

telzorgers die nog niet met het centrum 

bekend waren in beeld gekomen. De 

VVV-bon en de telefonische aandacht wer-

den zeer gewaardeerd. In totaal had het 

centrum in dit kader met 730 mantelzorgers 

contact. Dat het Centrum Mantelzorg Velsen 

steeds bekender werd bleek ook uit de 

toegenomen belangstelling voor de thema-

bijeenkomsten. Mantelzorgers die contact 

opnamen met Centrum Mantelzorgers de-

den dit vooral omdat ze overbelast dreigden 

te raken. De dag van de Mantelzorg, met 

een programma bestaande uit een lunch en 

een muzikaal optreden, werd goed bezocht. 

Ook hier werd vooral de erkenning en waar-

dering voor de mantelzorgers zeer op prijs 

gesteld.

 

Er is een aanzet gemaakt met het 

“Door onze ondersteuning, inzet van thuiszorg, huisarts, 
het eigen netwerk, van vrijwilligers en de uitwisseling via 
organisaties als Buuv lukte het de meeste mantelzorgers om 
‘alle ballen in de lucht te houden’. Een mooie ontwikkeling.” 
Margit Kooter, ouderenadviseur en mantelzorgconsulent
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benaderen van jonge mantelzorgers, onder 

andere door contact te leggen met netwerk-

partners die met deze doelgroep werken. In 

2016 krijgt dit alle aandacht, waarbij vooral 

ingezet wordt op het gebruik van internet en 

social media. Ook de mantelzorgwaardering 

die in 2016 speciaal gericht is op mantelzor-

gers die jonger zijn dan 24 jaar, zal hieraan 

bijdragen. 

Twee onderzoeken zijn het vermelden 

waard: het eigen onderzoek in opdracht van 

de gemeente Velsen en het onderzoek van 

Mezzo naar de effectiviteit van mantelzor-

gondersteuning. Uit het eigen onderzoek 

blijkt dat mantelzorgers het meeste 

gebaat zijn bij netwerkversterking en 

lotgenotencontact. Verder is het wenselijk 

dat Centrum Mantelzorg de contacten met 

thuiszorg en dagbesteding verstevigt, omdat 

deze voorzieningen een belangrijke rol spe-

len. Een aandachtspunt voor de komende 

jaren is het vergroten van de naamsbe-

kendheid van het Centrum Mantelzorg 

Velsen. Uit het onderzoek van Mezzo blijkt 

dat mantelzorgers absoluut baat hebben 

bij ondersteuning en dat de huidige onder-

steuning vrouwen meer aanspreekt dan 

mannen.

Met de uitkomsten van de onderzoeken 

gaat Centrum Mantelzorg Velsen in samen-

spraak met de gemeente in 2016 aan de 

slag.
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“Wat er is veranderd? Dat er minder verwezen wordt naar het groepswerk.  

Dat is voor ons nieuw. En het is jammer, want het groepswerk sluit zó goed aan 

bij de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl: mensen met elkaar in contact brengen, 

verbinden, in hun kracht zetten, en wel dusdanig dat ze iets voor de ander kunnen 

betekenen. Het groepswerk heeft dat allemaal. Juist mensen die zich slachtoffer 

voelen, knappen in een groep helemaal op. Ze spreken mensen die in dezelfde 

situatie zitten, krijgen door dat ze niet de enige zijn 

met dat probleem en ook heel belangrijk, ze merken 

dat ze iets voor die ander kunnen betekenen. Da’s 

mooi, toch? Ik zeg wel eens ‘mensen praten niet 

meer met elkaar’. Nou, in de groepen gebeurt dat 

gelukkig nog volop. Vorig jaar zagen we dat het 

aantal verwijzingen naar de groepen terugliep. Zelfs 

voor de populaire ‘Krachtcentrale’, de groep die 

door z’n vraaggerichtheid, flexibiliteit en focus op de 

ontwikkeling van deelnemers zo mooi past bij het nieuwe overheidsbeleid. We 

wijten dat toch aan de grotere afstand tot de belangrijkste verwijzers. Een groot 

deel van onze collega’s werkt samen met anderen in de Sociaal Wijkteams en 

daar melden de meeste mensen zich aan. Maar niet alle leden van de Sociaal 

Wijkteams weten wat het groepswerk te bieden heeft. Daar leggen we ons 

natuurlijk niet bij neer. We zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking met 

bijvoorbeeld die Sociaal Wijkteams. Groepswerk heeft zoveel te bieden en het 

is nog een efficiënte vorm van hulpverlening ook. Groepswerk hoort er écht bij, 

en het hoort écht bij ons. Het sluit zo mooi aan bij de maatschappelijke context 

waarbinnen Socius werkt.”

Hansje Veen 
coördinator groepswerk  

en maatschappelijk werker
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Missie 

Socius Maatschappelijk Dienstverleners helpt kwetsbare  
mensen om de regie over hun eigen leven (terug) te nemen. 

Visie 

Socius wil haar missie volgens onderstaan-

de uitgangspunten vorm geven: 

•  Wij versterken mensen op persoonlijk, 

financieel, sociaal en maatschappelijk 

gebied. 

•  Wij werken vraaggericht. 

•    Wij gaan uit van de eigen verantwoor-

delijkheden en mogelijkheden van de cliënt. 

•  Wij zoeken onze doelgroep actief op. 

•  Wij maken gebruik van het netwerk van de 

cliënt. 

•  Wij werken strategisch samen met instel-

lingen en overheden op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg. 

•  Wij signaleren omstandigheden, die be-

lemmerend werken voor onze doelgroep. 

Wij informeren anderen hierover en onder-

nemen daar waar nodig actie. 

Strategie 

Socius biedt (Jeugd)maatschappelijk 

werk, sociaal juridische dienstverlening 

en ouderenwerk. En is kernpartner in 

alle gemeenten in de Sociaal (wijk)Teams 

in de gemeenten Beverwijk, Castricum, 

Heemskerk, Uitgeest en Velsen en on-

deraannemer in de uitvoering van de 

welzijnsdiensten in Heerhugowaard. Het 

aanbod verschilt per gemeente en is afhan-

kelijk van de vraag. Daarnaast neemt Socius 

deel aan regionale projecten, zoals Veilig 

Thuis, Vangnet en Advies en de rampenop-

vang. Socius werkt voor zover dit binnen 

haar doelstelling valt ook voor andere 

opdrachtgevers, zoals scholen, woning-

corporaties en zorginstellingen. Socius is 

partner is diverse regionale convenanten 

zoals Huiselijk Geweld, OOGZ cliënten en 

het CJG. 

Aanbod 

•  Maatschappelijk werk, zowel individueel, 

als voor gezinnen en groepen 

•  Schuldhulpverlening 

•  Preventie van huisuitzettingen 

•  Sociaal juridische dienstverlening 

•  Ouderenadvisering 

•  Ouderenwerk 

•  Schoolmaatschappelijk werk 

•  Veilig Thuis 

•  Formulierenbrigade 

•  Financiële Administratie Thuis 

•  Huisbezoekprojecten voor ouderen 

•  Psychosociale opvang bij rampen 

Maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, 

schoolmaatschappelijk werk en sociaal 

raadsliedenwerk wordt in alle gemeentes 

aangeboden. Verder verschilt het aanbod 

per gemeente. In principe is de dienstverle-

ning voor alle leeftijden, sommige diensten 

zijn specifiek voor ouderen of kinderen.  

De dienstverlening is gratis.
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Balans 2015 2014

Baten €   4.280.994 €   4.032.129

Lasten €   4.169.905 €   4.038.937

Personeelskosten €   3.376.383 €   3.289.688

Overige kosten €       793.522 €      760.998

Reserve €   1.014.682 €      880.860

Personeel 2015 2014 Heerhugowaard

Aantal werkzame personen 76 76 9

Aantal arbeidsplaatsen 57 57 7

Gemiddelde leeftijd 44 44 42

Aandeel 50+ 40% 41% 22%

Aandeel vrouw 87% 83% 100%

Ziekteverzuim excl. Zwangerschap 6% 4% 7%

Aantal vrijwilligers 50 70 44

Cijfers 2015Financieel

Het jaar wordt afgesloten met een onverdeeld positief 

resultaat van € 133.822 waarvan € 12.675 voor rekening 

is van MET Socius Heerhugowaard B.V.

De huisvestinglasten vielen aanzienlijk lager uit dan 

begroot door late oplevering van Plein 1945 in Velsen en 

van de daarmee geplande verhuizing die uiteindelijk pas 

in januari 2016 kon worden gerealiseerd. 

Ook de afschrijvingskosten waren aanzienlijk lager dan 

begroot door het uitstellen van geplande investeringen 

in de (door)ontwikkeling van het informatiseringspro-

gramma Central Station. Dit zal nu alsnog in 2016 worden 

gerealiseerd.

Het resultaat van MET Socius Heerhugowaard valt lager 

uit dan verwacht mede door de aanloopkosten voor wer-

ving van personeel en juridische kosten i.v.m. het door de 

latende partijen aangespannen kort geding waarin over-

gang van onderneming werd geëist. Na bemiddeling van 

de rechter zijn hier tot op heden geen verdere juridische 

vorderingen uit voort gekomen.
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Aantal situaties 2015 Nieuw Afgesloten

Algemeen Maatschappelijk werk 565 1086

Schuldhulpverlening 312 441

Financiële Administratie Thuis 99 105

Preventie Huisuitzetting 58 63

Jeugd Interventie Team 104 88

Cijfers 2015

Aantal situaties 2014 Nieuw Afgesloten

Algemeen Maatschappelijk werk 928 1086

Schuldhulpverlening 377 441

Financiële Administratie Thuis 109 105

Preventie Huisuitzetting 61 63

Begeleiding woningzoekenden 18 17

Jeugd Interventie Team 92 89

Aantal cliënten 2015 Nieuw Bestaand

Ouderenadvies 165 183

Sociaal juridische dienstverlening 1065 1815

Formlierenbrigade 217 252

Aantal cliënten 2014 Nieuw Bestaand

Ouderenadvies 239 184

Sociaal juridische dienstverlening 1121 1911

Formlierenbrigade 272 270
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De aantallen begeleidingen zijn in 

2015 lager dan in het jaar daar-

voor. De belangrijkste oorzaken 

hiervoor zijn de overheveling van 

een deel van de personele capa-

citeit naar de wijkteams met als 

gevolg een aanzienlijke afname 

in inzetbare capaciteit voor de 

resterende activiteiten.

Daarnaast zijn veel van de aan-

meldingen die nu door Socius zelf 

worden uitgevoerd complexer 

van aard en daarmee arbeids-

intensiever. Veel eenvoudige 

hulpvragen worden afgevangen 

door de (sociaal) wijkteams.

AMW/SHV Aard van de hulpvraag   2015 2014

AMW/SHV Inkomen   2015 2014
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Socius Maatschappelijk Dienstverleners 
helpt kwetsbare mensen om de regie 
over hun eigen leven (terug) te nemen.

Socius 
Maatschappelijk Dienstverleners 

Burgemeester Nielenplein 6
1961 NV Heemskerk

www.socius-md.nl
T. 088 - 88 76 900

Dit is een uitgave van Socius  
Maatschappelijk Dienstverleners

Tekst: Terlouw & Schotman Communicatie, Haarlem
Vorm: Sinas grafische vormgeving, Haarlem 
Fotografie: Verbeek fotografie, Hoofddorp
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