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Meetellen. Dat is waar het om gaat. Van waarde zijn. Voor jezelf en voor anderen. Of je nu jong bent of ouder, 

man of vrouw, een verstandelijke of lichamelijke beperking hebt. Ieder mens moet kunnen meedoen. Als het gaat om werk, 

om sociale contacten, om persoonlijke ontwikkeling. 

Daar zetten wij ons voor in. Als maatschappelijke dienstverlener in Midden-Groningen zijn we actief op het gebied van 

welzijn & zorg en ondersteuning. Welzijn in de vorm van vrijwilligerswerk, jongerenwerk, opbouwwerk en mantelzorgondersteuning. 

Zorg en ondersteuning geven we via de sociale teams in onze gemeente.  

Soms moet je iemand gewoon even op weg helpen. Een stukje meelopen. Soms lopen we wat langer met iemand mee. 

Dit jaarverslag vertelt u over de meters die we in 2019 hebben gemaakt. 

Mede namens de professionals van Kwartier: veel leesplezier! 

 

Adriana Jaarsma | Directeur Kwartier Zorg & Welzijn     

Colofon
Jaarverslag 2019 Kwartier Zorg & Welzijn 		Concept: 	Henk	Dilling	&	Peter	Fransz			Tekst: 	Henk	Dilling	|	Veenwouden

Vormgeving: 	Peter	Fransz	|	Brandsz	| Leeuwarden			Fotografie:  Inge	Vegter	en	andere	bronnen			Drukwerk: 	CSL	Leeuwarden

Iedereen 
       telt mee!  
         Kwartier Zorg & Welzijn. Mensen maken het verschil. 
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Hoe kijken jullie naar zorg en welzijn?	

Adriana Jaarsma: ‘Zorg	en	welzijn	moeten	vanzelfsprekend-

heid	zijn	voor	mensen	die	dit	nodig	hebben.	Bij	zorg	praat	

je	dan	over	kwetsbare	mensen	die	het	op	eigen	houtje	of	

met	hulp	van	hun	omgeving	niet	redden.	Maar	er	zijn	ook	

mensen	die	niet	kwetsbaar	zijn.	Die	heel	goed	zelf	of	samen	

met	hun	netwerk	bepaalde	vormen	van	zorg	en	welzijn	

kunnen	organiseren.	Voor	die	groep	zijn	wij	meer	

begeleider	dan	hulpverlener.’		

Ernst Ottens:	‘Als	mensen	die	zelf	de	regie	kunnen	nemen	

over	bepaalde	vormen	van	zorg	en	welzijn	dat	ook	daadwer-

kelijk	doen,	dan	kunnen	wij	ons	concentreren	op	het	bieden	

van	een	vangnet	voor	de	meest	kwetsbare	mensen.	

Zo	houden	we	met	z’n	allen	zorg	en	welzijn	betaalbaar.’		

Adriana Jaarsma: ‘Ik	geloof	sterk	in	samenredzaamheid	of	

collectieve	zelfredzaamheid.	Wie	als	individu	minder	

zelfredzaam	is	kan	met	hulp	van	het	eigen	netwerk,	

lotgenoten	en	andere	vormen	van	informele	zorg	soms	

zonder	hulp	van	de	overheid	meedoen	in	de	samenleving.’

Ernst Ottens:	‘Als	het	echte	probleem	bijvoorbeeld	eenzaam-

heid	is,	waardoor	iemand	aan	de	zijlijn	van	zijn	of	haar	eigen	

leven	staat,	dan	is	een	pilletje	of	een	hulpverlener	vaak	niet	

de	beste	oplossing.	Waar	het	dan	vooral	om	gaat	is	dat	die	

kwetsbare	mensen	hun	sociale	basis	kunnen	verstevigen,	

waardoor	ze	weer	meedoen.	Een	plezierige	woning,	

aangepast	werk,	contact	met	andere	ervaringsdeskundigen.’

Wat zijn de uitdagingen in Midden-Groningen? 

Ernst Ottens:	‘Het	mee	laten	doen	aan	de	samenleving	van	

mensen	met	een	arbeidsbeperking,	laaggeletterden,	schul-

den,	armoede	of	meervoudige	problematiek.	Er	is	onzicht-

bare	en	langdurige	armoede.	Een	andere	uitdaging	heeft	te	

maken	met	de	kinderen	die	in	deze	gezinnen	opgroeien	en	

te	maken	krijgen	met	sociale	uitsluiting.	Daar	moeten	we	

ons	voor	inzetten’

Adriana Jaarsma:	‘Armoede	zorgt	voor	isolement	en	een	

gevoel	van	minderwaardigheid.	Het	bestrijden	van	armoede	

is	niet	alleen	het	verbeteren	van	de	inkomens-	en	schulden-

situatie,	maar	ook	het	verbeteren	van	gezondheid	en	welzijn.	

De	armoedebestrijding	is	een	belangrijk	aandachtsgebied	

van	de	sociale	teams.	We	doen	ons	best	om	kwetsbare	men-

sen	te	helpen.	Om	stabiliteit	in	gezinnen	te	bewerkstelligen.	

Vicieuze	cirkels	te	doorbreken.	Zorgen	dat	mensen	

niet	verder	afglijden.’		

Ernst Ottens:	‘In	ons	werkgebied	komen	eigenlijk	twee	

werelden	samen.	In	Slochteren	en	Menterwolde	praat	je	

over	plattelandsproblematiek.	Maar	in	Hoogezand	zijn	er	

bepaalde	wijken	waar	je	gerust	kun	spreken	over	

stedelijke	problematiek.	

Adriana Jaarsma:	‘Als	gemeente	en	als	zorg-	en	welzijnsorga-

nisatie	moet	je	dus		verstand	hebben	van	hoe	het	in	de	stad	

gaat	en	hoe	het	op	het	platteland	gaat.	En	hoe	je	die	beide	

doelgroepen	moet	bedienen.	Dat	is	een	forse	uitdaging,	

maar	het	lukt	omdat	we	goed	samenwerken	en	de	lijnen	

kort	zijn.	Binnen	de	sociale	teams	én	binnen	Kwartier	zelf.	

Samen	hebben	we	één	doel:	mensen	sterker	maken.’	

Wat is het DNA van Kwartier Zorg & Welzijn?  

Ernst Ottens:	‘Kwartier	is	een	solide	organisatie	die	

goed	om	zich	heen	kijkt.	Wat	heeft	de	samenleving	nodig?	

Hoe	kunnen	we	helpen?	Met	steeds	in	het	achterhoofd:	wat	

kunnen	mensen	zélf	doen?	Er	is	constant	verbinding	tussen	

de	buitenwereld	en	de	binnenwereld.	Daardoor	kan	Kwartier	

goed	anticiperen	op	ontwikkelingen	in	de	samenleving	

die	voor	haar	relevant	zijn.’	

Adriana Jaarsma:	‘Wat	mij	onmiddellijk	opviel	bij	Kwartier	is	

de	bevlogenheid	van	de	professionals.	Dat	is	een	waarde-

volle	kwaliteit.	Als	hulpverleners	goed	in	hun	vel	zitten	en	

hun	werk	met	plezier	doen,	dan	straalt	dat	af	op	de	mensen	

die	ze	helpen.	En	dat	komt	de	kwaliteit	van	de	hulp-

verlening	alleen	maar	ten	goede.’

Het vergroten van de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid van mensen in Midden-Groningen en het voorkomen van 

sociaal isolement. Mensen verbinden. Met elkaar en met hun sociale omgeving. Dát is de drive van Kwartier Zorg & Welzijn. 

Interview met directeur Adriana Jaarsma en bestuursvoorzitter Ernst Ottens. 

‘Samen hebben we één doel: mensen 
sterker maken’  

Directeur Adriana Jaarsma en bestuursvoorzitter Ernst Ottens Wat doe je na gedane arbeid om de accu weer op te 

laden en geïnspireerd te blijven?			

Adriana Jaarsma:	‘Voor	mij	is	dat	sporten.	Ik	heb	een	drang	

naar	bewegen.	Daardoor	blijf	ik	in	balans.	Ik	heb	jarenlang	

aan	topsport	gedaan	(karate, deze sport beoefent zij nog 

steeds in haar vrije tijd, red.).	Hardlopen	is	ook	een	hobby.	

Je	maakt	je	hoofd	leeg.	Er	ontstaat	ruimte	voor	nieuwe	

ideeën.	Daar	word	ik	heel	blij	van.’	

Ernst Ottens: ‘Ik	maak	mijn	hele	leven	al	muziek.	

Ik	speel	euphonium	ofwel	tenortuba.	Als	je	muziek	maakt,	

ben	je	volledig	gefocust	op	de	noten.	Je	kunt	nergens	anders	

aan	denken.	Wandelen	in	de	natuur	vind	ik	ook	heerlijk.	

Vogels	kijken.	Fototoestel	mee	en	genieten.	Een	tijdje	

geleden	heb	ik	de	blauwe	heidekikker	in	het	Roegwold	op	

de	foto	gezet.	Daar	ben	ik	best	trots	op,	want	het	is	niet	

zo	makkelijk	om	dit	exemplaar	te	fotograferen.’

E

Adriana Jaarsma  volgde op 1 september 2019 Jannie van der Wal op. Adriana was eerder Unithoofd Radiologie in het Martini 

Ziekenhuis in Groningen en werkte daarvoor dertig jaar in verschillende functies bij ABN-AMRO. Over haar overstap van financieel 

naar zorg en welzijn zegt ze: ‘De maatschappelijke betrokkenheid, er voor elkaar en voor de medemens zijn , dat raakt me. 

Het is mooi om daar een bijdrage aan te leveren. Ik heb jarenlang aan topsport gedaan. Sport en gezondheid zijn nauw met elkaar 

verbonden, vandaar mijn overstap destijds van financieel naar ziekenhuis. En dan nu een nieuwe uitdaging in een 

maatschappelijk betrokken organisatie die dicht bij de medemens staat.”

Ernst Ottens is geboren en getogen in de Drentse veenkoloniën. Studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Is directeur Werkplein Ability bij gemeente Het Hogeland. Deze organisatie zorgt voor de uitvoering van de Participatiewet 

(inclusief Sociale Werkvoorziening) en werkt binnen de arbeidsmarktregio samen in Werk in Zicht (regio Provincie Groningen 

en Noord-Drenthe). Ernst woont in Sappemeer. 

Jaarverslag 2019 is gemaakt in coronatijd ‘Ik ben enorm trots op onze mensen!’ 
Dit interview is gehouden in april 2020. We maken iets mee dat we nog nooit hebben meegemaakt. Het corona-virus verandert 

de maatschappij in een anderhalve meter samenleving. Mensen moeten thuis werken. Wereldwijd worden maatregelen genomen 

om het virus te beteugelen. Door de crisis worden mensen, naast meer saamhorig, inventief in het vinden van oplossingen. 

Adriana Jaarsma: ‘Mensen nemen hun verantwoordelijkheid en maken er het beste van . Ook de mensen van Kwartier roeien met de 

riemen die ze hebben. We laten zien dat we met z’n allen tot mooie dingen in staat zijn. Ik ben enorm trots op onze mensen!’
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Ina Bouius 
en het einde 
van de 
individuele 
maatschappij 

‘De individuele maatschappij is een beetje einde oefening. 

Er is behoefte aan een samenleving waar we weer oog voor 

elkaar hebben en elkaar helpen. We kunnen meer dingen zelf 

en met elkaar dan we vaak denken. Overheid en hulpverleners 

kunnen zich dan concentreren op het bieden van een vangnet 

voor de meest kwetsbare burgers.’ De	sociale	teams	spelen	een	

belangrijke	rol	bij	deze	omslag,	stelt	Ina. ‘Cultuurverandering is 

misschien een beter woord. We gaan van overheid als regelneef 

naar veel meer zelfregie. De sociale teams moeten mensen 

duidelijk maken dat ze bij een probleem niet automatisch 

aankloppen bij de hulpverlener, maar eerst zelf of samen met 

anderen op zoek gaan naar oplossingen. We moeten onze 

sociale teams goed ondersteunen zodat ze in staat zijn 

om die boodschap overtuigend over te brengen.’ 

Schouders eronder	

Ina	benadrukt	dat	dit	geen	gemakkelijke	boodschap	is.	

Sommige	mensen	vinden	het	lastig	om	te	accepteren	dat	er	

niet	meer	voor	elk	probleem	een	hulpverlener	klaar	staat.	

Een	uitzondering	zijn	uiteraard	mensen	die	niet	bij	machte	zijn	

om	zelf	iets	aan	de	problemen	te	doen.	Kwetsbare	mensen.	

‘Zorg is vanzelfsprekend voor mensen die het nodig hebben. 

Maar meer zorg en hulp is lang niet altijd het antwoord. 

Mensen die moeite hebben met het leven, die eenzaam zijn 

en niet mee doen, zijn vaak veel meer geholpen met leefbare 

woningen, aangepaste werkplekken en met netwerken van 

gelijkgestemden. Het gaat dan dus niet om meer zorg en hulp, 

maar het verstevigen van hun sociale basis zodat ze een zo 

gewoon en onafhankelijk mogelijk leven kunnen leiden.’ 

Met	het	oog	op	de	noodzakelijke	omslag	en	op	de	kwaliteit	van	

zorg	en	welzijn	is	het	waardevol	dat	de	gemeente	Midden-

Groningen	en	Kwartier	elkaar	goed	weten	te	vinden,	zo	ver-

volgt	Ina.	‘De lijntjes zijn kort. We hebben vertrouwen in elkaar. 

We komen er altijd samen uit, ook al is het spannend. En verder 

zijn we doeners. We houden van aanpakken. 

Schouders eronder. Dat moet ook, want de zorgbehoefte 

in onze gemeente is groot.’

De rol van de overheid in zorg 

en ondersteuning wordt kleiner. Dat is 

enerzijds een financieel verhaal. De kosten van 

de verzorgingsstaat zijn sterk gestegen. 

We moeten met zijn allen zorg en welzijn 

betaalbaar houden. Maar aan de andere kant 

willen burgers meer ruimte om zelf de regie te 

voeren en zelf initiatieven te nemen. 

‘Ik denk dat de tijd rijp is voor een omslag.’ 

Dat zegt Ina Bouius, teamleider van 

Sociaal team Oost. 

‘WE KUNNEN MEER DINGEN 
ZELF EN MET ELKAAR DAN WE 
VAAK DENKEN. OVERHEID EN 
HULPVERLENERS KUNNEN 
ZICH DAN CONCENTREREN OP 
HET BIEDEN VAN EEN VANGNET 
VOOR DE MEEST KWETSBARE 
BURGERS.’
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De 

smeerolie 
van 

Kees Dijkstra 

DOOR ZIJN LIEFDE VOOR DE NATUUR 
GING HIJ BOSBOUW EN CULTUURTECHNIEK 

STUDEREN. MAAR HIJ KOOS UITEINDELIJK 
VOOR EEN SECTOR WAAR ALLES DRAAIT 

OM DE MENSELIJKE NATUUR. 
VIJFTIEN JAAR GELEDEN, NA DE OPLEIDING 

MAATSCHAPPELIJK WERK, GING HIJ AAN 
DE SLAG IN DE SOCIALE SECTOR. 

GESPREK MET KEES DIJKSTRA, TEAMLEIDER WELZIJN EN SAMENLEVING. 

‘Soms moet je 
praten als Brugman 

om mensen te 
overtuigen van de 
preventieve functie 

van ons werk en hoe
 

waardevol dat is. 
In Midden-Groningen 

hoeft dat gelukkig nie
t.’  

Zorg	en	welzijn	is	de	smeerolie	van	de	samenleving.	

Vaak	onzichtbaar	voor	de	buitenwereld	zorgen	hulpver-

leners	dat	mensen	hun	fysieke	en	mentale	motor	aan	de	

praat	houden	en	meters	blijven	maken.	‘Omdat	wij	vooral	

achter	de	schermen	werken,	zien	mensen	vaak	niet	wat	

wij	allemaal	doen’,	zegt	Kees.	‘Soms	moet	je	praten	als	

Brugman	om	mensen	te	overtuigen	van	de	preventieve	

functie	van	ons	werk	en	hoe	waardevol	dat	is.	

In	Midden-Groningen	hoeft	dat	gelukkig	niet.	We	hebben	

hier	een	lange	traditie	in	zorg	en	welzijn.	Niemand	staat	er	

hier	alleen	voor	of	wordt	aan	zijn	of	haar	lot	overgelaten.	

Iedereen	heeft	recht	op	een	goed	en	plezierig	leven.	

Dat	is	de	insteek.	Van	ons	én	van	de	gemeente.’				

Meer ruimte, 
meer hulp  
Omdat	zorg	en	welzijn	onmogelijk	alle	vraagstukken	

van	de	samenleving	op	haar	schouders	kan	nemen,	moeten	

er	keuzes	worden	gemaakt.	‘Wat	pakken	we	nu	op?	

Wat	doen	we	later?	En	wat	kunnen	mensen	heel	goed	zelf	

en	met	elkaar	oplossen?	Waar	het	om	gaat:	meer	ruimte	

voor	de	niet-kwetsbare	burger	en	meer	hulp	voor	de	burger	

die	kwetsbaar	is.’	Bij	die	laatste	doelgroep	horen	mensen	

die	niet	zelf	om	hulp	willen,	durven	of	kunnen	vragen.	

Mensen	waarvan	de	omgeving	ziet	dat	ze	het	niet	redden.	

‘Belangrijk	is	dat	deze	mensen	na	verloop	van	tijd	meer	

dingen	op	eigen	kracht	kunnen.	Wij	willen	de	kwetsbare	

persoon	sterker	maken	zodat	die	persoon	uiteindelijk	

zelfstandig	zijn	of	haar	problemen	kan	oplossen.’	

Van waarde 
voor de ander 
De	andere	doelgroep	bestaat	uit	burgers	die	zelf	hun	

problemen	aanpakken.	Dat	doen	ze	met	hun	eigen	netwerk	

of	met	hulp	van	vrijwilligers.	‘Wij	begeleiden	dat	proces.	

We	proberen	de	eigen	kracht	van	de	hulpvrager	te	vergro-

ten	door	vertrouwen	te	tonen	in	die	eigen	kracht.	Maar	ook	

door	te	helpen	met	het	ontwikkelen	van	vaardigheden.	

En	door	het	versterken,	benutten	en	uitbreiden	van	het	

netwerk	van	de	hulpvrager.’	Kees	geeft	een	voorbeeld.	

‘Iemand	die	grote	moeite	heeft	om	rond	te	komen	kan	

er	veel	baat	bij	hebben	als	je	hem	of	haar	in	contact	met	

mensen	die	in	dezelfde	situatie	zitten,	maar	die	wél	goed	

uitkomen	met	hun	geld.	En	die	zelfs	op	vakantie	kunnen.	

Je	kunt	van	elkaar	leren	en	elkaar	ondersteunen.	

Dat	is	ook	goed	voor	het	zelfvertrouwen	van	mensen,	

want	jij	bent	van	waarde	voor	de	ander.’		

K
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Met	haar	carrièreswitch	koos	Corinne	voor	een	richting	die	al	lang	haar	

belangstelling	had.	‘Ik	heb	naast	mijn	baan	altijd	sociaal-maatschappelijk	

bestuurswerk	gedaan.	Bij	een	kledingbank,	op	de	basisschool,	in	het	

voortgezet	onderwijs.	Ik	wil	graag	een	bijdrage	leveren	aan	de	

ontwikkeling	van	mensen	en	organisaties.	Samen	tot	mooie	resultaten	

komen.	Verbinding	maken.	Daar	haal	ik	plezier	en	voldoening	uit.	

Dit	werk	staat	heel	dicht	bij	het	leven	van	alledag.	Dat	vind	ik	mooi.’	

Behalve	teamleider	van	een	sociaal	team	is	Corinne	voorzitter	van	de	

Taskforce	Thuiszitters.	De	taskforce	bestaat	uit	professionals	van	

gemeente,	onderwijs	en	zorg	en	welzijn	die	samen	met	ouders	

kwetsbare	leerlingen	ondersteuning	bieden.

	

Passend onderwijs 

Volgens	de	Wet	passend	onderwijs	hebben	scholen	sinds	2014	

een	zorgplicht.	Leerlingen	hebben	recht	op	onderwijs	dat	bij	hen	

past	en	ze	moeten	ondersteuning	krijgen	als	dat	nodig	is.	

Er	mogen	geen	leerlingen	meer	thuiszitten.	‘Thuiszitters	zijn	

kinderen	tussen	de	5-18	jaar	die	niet	op	school	zijn	ingeschreven	of	

langere	periode	verzuimen	zonder	ontheffing	op	grond	van	de	Leerplicht-

wet	of	een	vrijstelling	van	geregeld	schoolbezoek.	Elk	jaar	komen	er	

leerlingen	voor	korte	of	langere	tijd	thuis	te	zitten.’	Voor	sommige	

leerlingen	is	extra	ondersteuning	nodig,	zoals	bij	een	autisme	spectrum	

stoornis	of	een	chronische	ziekte.	Ook	aanpassingen	en	ondersteuning	

voor	hoogbegaafde	leerlingen	is	onderdeel	van	passend	onderwijs.

	

Goede rolverdeling	

‘We	kijken	met	elkaar	wat	er	speelt,	wat	er	aan	het	thuiszitten	ten	

grondslag	ligt	en	hoe	we	kunnen	zorgen	dat	het	kind	zo	snel	mogelijk	

weer	naar	school	kan’,	stelt	Corinne.	‘Dat	kan	de	eigen	school	zijn,	maar	

ook	een	andere	school.	Heel	belangrijk	is	een	goede	rolverdeling.	

Welke	verantwoordelijkheid	ligt	bij	de	school	en	welke	bij	zorg	en	welzijn?	

Dan	weet	je	wat	je	van	elkaar	mag	verwachten.	Je	komt	dan	sneller	tot	

een	oplossing	waarmee	de	leerling	verder	kan.	En	daar	gaat	het	om.’			

‘We kijken met elkaar wat er 
speelt, wat aan het thuiszitten ten 
grondslag ligt en hoe we kunnen 
zorgen dat het kind zo snel 
mogelijk weer naar school kan.’

Corinne Talsma werkte twintig jaar in verschillende functies in de financiële 

dienstverlening toen ze de overstap maakte naar de sociale sector en aan de slag ging 

bij Kwartier. Naast haar werk als teamleider van sociaal team Menterwolde 

is Corinne voorzitter van de  

    Taskforce Thuiszitters

C
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In	het	leven	van	kinderen	is	de	scheiding	van	hun	ouders	

een	ingrijpende	gebeurtenis.	Maar	als	de	scheidende	ouders	

hun	kind	op	een	goede	manier	opvangen	is	er	nauwelijks	

blijvende	schade	voor	de	ontwikkeling	van	het	kind,	zo	leert	

wetenschappelijk	onderzoek.	‘Hoe	kunnen	ouders	zo	goed	

mogelijk	uit	elkaar	gaan,	waarbij	de	kinderen	centraal	staan	

en	zo	min	mogelijk	schade	van	de	scheiding	hebben?	

Daar	zetten	we	ons	voor	in’,	zegt	Erna.	‘Als	het	nodig	is	doen	

we	dat	samen	met	andere	betrokkenen	(het netwerk) rondom	

de	kinderen.	En	als	dat	niet	werkt	samen	met	instanties.	

Met	mediators	of	in	complexe	gevallen	met	jeugdzorg	

bijvoorbeeld.’	Om	op	tijd	te	kunnen	helpen	speelt	de	school	

een	belangrijke	rol.	Zij	zien	in	de	klas	een	kind	dat	verdrietig	is	

of	zorgelijke	verhalen	over	thuis	vertelt.	‘De	school	heeft	een	

goed	beeld	van	hoe	het	met	kinderen	gaat.	Als	het	niet	

goed	gaat	met	een	kind,	zien	zij	dat	vaak	als	eerste.’		

Aandacht op het kind 

Soms	gaat	het	om	vechtscheidingen.	Ouders	die	lijnrecht	

tegenover	elkaar	staan.		Veel	emotie.	Verdriet,	wrok,	boosheid,	

schaamte.	‘Als	hulpverlener	moet	je	niet	verstrengeld	raken	

in	de	ruzies.	Als	je	je	te	veel	laat	meeslepen,	dan	is	het	al	snel	

‘zij	kiest	partij	voor	moeder	of	voor	vader’.	Vaak	is	er	voor	het	

verhaal	van	beide	ouders	wel	iets	te	zeggen.	Ik	erken	hun	pijn,	

maar	ik	richt	de	aandacht	op	het	kind.	Ik	vraag	ook	altijd	

om	geen	ruzie	te	maken	waar	een	kind	bij	is.’	De	grootste	

risicofactoren	voor	een	complexe	scheiding	zijn	gedrags-	en	

persoonlijkheidsproblemen,	verslaving,	traumatische	

ervaringen,	elkaar	niet	kunnen	vergeven.	Vechtscheidingen	

komen	overigens	niet	alleen	voor	bij	ouders	met	een	lager	IQ,	

maar	ook	bij	ouders	die	goed	zijn	geschoold	en	een	goede	

baan	hebben.		

Ervaringen en gevoelens  

Voor	kinderen	die	een	scheiding	hebben	meegemaakt	biedt	

Kwartier	een	aantal	laagdrempelige	programma’s	aan,	zoals	

“Mijn	ouders	gescheiden…	en	ik?”	Bij	deze	training	wordt	

samengewerkt	met	de	GGD	Groningen.	Kinderen	leren	op	een	

speelse	en	creatieve	manier	om	te	gaan	met	de	veranderingen	

en	gevoelens	die	te	maken	hebben	met	de	scheiding	van	hun	

ouders.	Ouders	worden	bij	de	training	betrokken	door	middel	

van	een	ouderbijeenkomst.	Erna:	‘In	de	training	kunnen	

kinderen	open	communiceren	over	hun	ervaringen	en	

gevoelens,	vragen	stellen	die	ze	nog	hebben,	hun	eenzaamheid	

verminderen,	herkenning	vinden	bij	anderen	en	hun	eigen	

kracht	aanboren	om	met	de	scheiding	van	hun	ouders	om	

te	gaan.	Praten	is	voor	kinderen	meestal	niet	de	manier.	

Daarom	gebruiken	we	creatieve	werkvormen,	muziek,	

verhalen	en	beweging.	

Erna de Roo 

vecht voor 
het belang van 
kinderen 

STEEDS MEER KINDEREN KRIJGEN TE MAKEN MET ECHTSCHEIDING. ER ZIJN SCHOOLKLASSEN 

WAAR ÉÉN OP DE DRIE LEERLINGEN EEN KIND IS VAN GESCHEIDEN OUDERS. 

JEUGDWERKER ERNA DE ROO WEET ER ALLES VAN. NAMENS KWARTIER HELPT ZIJ KINDEREN EN 

OUDERS DIE TE MAKEN HEBBEN MET (COMPLEXE) SCHEIDINGEN. ‘MENSEN HOEVEN ZICH NIET TE 

SCHAMEN ALS ZE OP DIT TERREIN HULP NODIG HEBBEN.  IK VIND HET JUIST HEEL KRACHTIG 

ALS OUDERS ZEGGEN: HELP ONS, WE KOMEN ER NIET UIT.’ 

E

    ‘Ik vraag ook 
altijd om geen    
  ruzie te maken 
waar een kind 
       bij is.’
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Veel	mensen	die	regelmatig	de	huisarts	bezoeken	hebben	

psychosociale	problemen.	Die	problemen	uiten	zich	vaak	in	

lichamelijke	klachten,	somberheid,	stress	en	angstklachten.	

‘Een groot deel van deze groep hoeft hiervoor geen 

medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg’,	zegt	

Joke.	Daarom	verwijst	de	huisarts	of	een	andere	zorgverlener	

in	de	huisartsenpraktijk	deze	patiënten	naar	Welzijn	op	

Recept.	De	patiënt	kiest	vervolgens	een	zogenaamd	

‘welzijnsarrangement’.	Dat	zijn	activiteiten	die	het	

welbevinden	van	mensen	verhogen,	zoals	creatieve	

activiteiten,	vrijwilligerswerk,	sport	en	bewegen	of	een	

combinatie	hiervan.	De	welzijnscoach	kijkt	met	de	patiënt	

welke	activiteiten	hij	of	zij	wil	oppakken	om	het	leven	

weer	een	beetje	leuker	te	maken.

Een prima alternatief  

Joke	legt	uit	dat	mensen	zich	beter	gaan	voelen	doordat	ze	

zich	richten	op	activiteiten	die	samenhangen	met	positief	en	

optimistisch	denken,	zingeving,	bewust	leven	en	genieten,	

interactie	met	anderen,	gezonde	leefstijl	en	geluk	delen.	

‘Ze verleggen de aandacht van hun klachten of beperkingen 

naar wat ze nog wél kunnen, naar dingen waar ze plezier in 

hebben. Mensen ontdekken, soms opnieuw, wat hem of haar 

gelukkig maakt. Dat gun ik iedereen.’	Praktijkonderzoek	heeft	

inmiddels	geleerd	dat	de	aanpak	goed	werkt.	En	dat	Welzijn	

op	Recept	voor	mensen	met	psychosociale	klachten	een	

prima	alternatief	kan	zijn	voor	het	traditionele	pilletje.	

Joke: ‘Dat is toch geweldig: geen medicijn dat je met water 

moet innemen, maar een recept voor activiteiten op het gebied 

van ontmoeting, sport of cultuur! Mooi is ook dat het mes aan 

twee kanten snijdt. De patiënt voelt zich beter en de huisarts 

kan zich blijven richten op medische zaken.’

[ ‘Dat is toch 

geweldig: geen 

medicijn dat je 

met water moet 

innemen, maar 

een recept voor 

activiteiten op 

het gebied van 

ontmoeting, 

sport of 

cultuur!’ ]

       Joke Kragt en 
de heilzame 
werking van 
Welzijn op 
Recept 

J Joke Kragt is als welzijnscoach betrokken bij Welzijn op Recept in Hoogezand- Sappemeer. 

Zij helpt mensen om meer grip te krijgen op hun leven. Met de uitbreiding van twee naar vijf 

welzijnscoaches wordt Welzijn op Recept breder uitgerold in Midden-Groningen. Joke is er blij mee. 

‘Je kunt de omstandigheden niet veranderen, het verlies van je partner bijvoorbeeld. 

Maar hoe je ermee omgaat, daar heb je wel invloed op. Daar kun je iets veranderen, waardoor 

je sterker en gezonder in het leven komt te staan.’ 
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Iedereen	die	vrijwilligerswerk	wil	doen	kan	aankloppen	bij	de	

Vrijwilligerscentrale.	Ook	mensen	die	niet	meteen	zelfstandig	

als	vrijwilliger	aan	de	slag	kunnen	en	extra	begeleiding	nodig	

hebben	zijn	welkom.	‘Dat zijn mensen die kwetsbaarder zijn’,	

zijn	Jackie.	‘Ze lopen vaak met hun ziel onder de arm. 

Ze willen heel graag wat doen. Dat geldt ook voor statushou-

ders. Mensen die in Nederland mogen blijven. Vaak zijn ze 

nog bezig met de inburgering. Maar daar leren ze te weinig 

Nederlands. We hopen dat ze door het vrijwilligerswerk de taal 

spelenderwijs beter leren.’	De	Vrijwilligerscentrale	werkt	veel	

samen	met	het	Bedrijf	voor	Werk,	Re-integratie	en	Inkomen	

(BWRI)	en	met	Humanitas.	De	laatste	helpt	statushouders	bij	

het	vinden	van	een	woonplek.	BWRI	was	vroeger	de	sociale	

dienst.	De	organisatie	richt	zich	op	mensen	aan	de	onderkant	

van	de	arbeidsmarkt.	‘We zetten er samen de schouders 

onder’,	zegt	Jackie.	‘Successen zijn de verdienste van 

ons alle drie.’

Wederzijdse klik 
Een	mooi	voorbeeld	van	zo’n	succes	is	de	Syrische	man	die	

bij	het	Nationaal	Bus	Museum	in	Hoogezand	werd	geplaatst.	

‘In het begin sprak hij slecht Nederlands. Je kon hem amper 

verstaan. Twee jaar later kun je een gesprek met hem voeren. 

Hij kan zich goed uitdrukken. Het is ook prachtig om te zien hoe 

zijn Nederlandse collega’s bij het autobusmuseum hem helpen.’ 

Jackie	benadrukt	dat	het	uiteindelijk	de	betrokken	organisatie	

is	die	bepaalt	of	ze	met	een	vrijwilliger	in	zee	gaan.	‘Wat wij 

doen is bemiddelen’,	zegt	Jackie.	‘De	werkplek	

heeft	het	laatste	woord.	Belangrijk	is	dat	er	meteen	iets	van	

een	wederzijdse	klik	is.	Daarom	is	er	altijd	een	kennismakings-

gesprek.	In	zo’n	gesprek	kun	je	ook	aangeven	wat	je	van	

elkaar	verwacht.’			

Zin in het leven   
Vrijwilligerswerk	doet	iets	met	mensen,	zegt	Jackie.	

Mensen	die	soms	al	tien	jaar	thuis	zitten	krijgen	door	het	

vrijwilligerswerk	en	het	contact	met	andere	mensen	weer	zin	

het	leven.		‘Ze komen uit hun isolement. Doen weer mee. 

Er wordt op ze gerekend. Van vrijwilligerswerk word je niet rijk, 

maar wat je ervoor terugkrijgt is onbetaalbaar. Gezelligheid, 

waardering, dankbaarheid, een goed gevoel.’ 

En	na	een	korte	adempauze:	‘Ik vind het belangrijk om een 

eigen inkomen te hebben. Maar geld is niet mijn grootste 

drijfveer. Ik wil vooral iets doen dat zin heeft. Werk waarmee je 

iets voor de maatschappij betekent. Dát is mijn belangrijkste 

drijfveer.’

Jackie Siemerink, coördinator Vrijwilligerscentrale Hoogezand-Sappemeer: ‘Van vrijwilligerswerk   
    word je niet rijk, maar wat  je 
ervoor terugkrijgt is onbetaalbaar’

Mensen die soms al tien jaar 
thuis zitten krijgen door het 
vrijwilligerswerk en het contact 
met andere mensen 
weer zin in het leven.  

[

]

De Vrijwilligerscentrale helpt mensen om vrijwilligerswerk te vinden dat aansluit op 

hun wensen en interesses. Verder helpt men verenigingen, stichtingen, organisaties en 

burgerinitiatieven bij vragen over vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Jackie Siemerink 

is coördinator van de Vrijwilligerscentrale in Hoogezand-Sappemeer. 

J
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Mensen	die	zich	vrijwillig	inzetten	voor	anderen	of	voor	de	

samenleving	zijn	onmisbaar	voor	de	maatschappij,	vinden	wij.	

Vrijwilligers	dragen	bij	aan	sociale	verbinding	in	wijken,	buur-

ten,	dorpen	en	steden.	Niet	voor	niets	worden	ze	‘het	cement’	

van	de	samenleving	genoemd.	De	meeste	vrijwilligers	doen	

vrijwilligerswerk	omdat	ze	het	fijn	vinden	om	iets	voor	iemand	

te	doen.	Of	omdat	het	zinvolle	tijdbesteding	is.

Vrijwilligerscentrale regio 

Hoogezand-Sappemeer en Oud-Menterwolde

In	2019	zijn	130	vrijwilligers	direct	actief	bemiddeld	door	de	

Vrijwilligerscentrale	HS.		In	2018	ging	het	om	een	vergelijkbaar	

aantal.	Ook	bij	andere	centrales	in	de	provincie	lijkt	er	een	

stabilisatie	of	daling	te	zijn	van	het	aantal	aanmeldingen.	Eén	

van	de	oorzaken	van	deze	daling	is,	dat	door	de	uitgebreide	

pr-activiteiten	van	de	Vrijwilligerscentrale	voor	vrijwilligers-

werk	(o.a.	Vrijwilligerskrant,	maandelijkse	advertenties	in	de	

Regiokrant	en	aandacht	op	Facebook)	veel	potentiele	vrijwilli-

gers	ook	zelf	hun	weg	naar	de	vrijwilligersorganisaties	vinden,	

zonder	verdere	bemiddeling	van	de	Vrijwilligerscentrale.	In	het	

Maatschappelijk	Activiteitencentrum	(MAC)	Menterwolde	is	

de	Vrijwilligerscentrale	Menterwolde	gevestigd.	Inwoners	kun-

nen	via	de	vacaturebank	op	zoek	naar	leuk	en	passend	vrijwil-

ligerswerk	en	worden	bij	het	maken	van	een	keuze	geholpen	

door	een	vrijwilliger.	Die	brengt	in	een	aantal	gesprekken	een	

bemiddeling	tot	stand	brengt	met	een	organisatie	in	een	van	

de	dorpen.	Naast	bemiddeling	bieden	beide	vestigingen	van	

de	Vrijwilligerscentrale	informatie	en	advies	aan	vrijwilligers-

organisaties.	

Kennisfestival

Er	is	wederom	een	Kennisfestival	georganiseerd	in	samen-

werking	met	het	Vrijwilligerscollege	en	de	Midden-Groningse	

Uitdaging.	Het	festival	wil	de	samenwerking	tussen	vrijwilli-

gersorganisaties	en	lokale	ondernemers	stimuleren.

De	verhouding	tussen	ondernemers	en	vrijwilligersorganisa-

ties	is	mooi	in	balans,	waardoor	er	goede	samenwerkingsaf-

spraken	gemaakt	kunnen	worden.	

Vrijwilligers Bedankt

Ruim	zeshonderd	vrijwilligers	uit	de	gemeente	Midden-

Groningen	werden	welkom	geheten	in	Theater	Kielzog	in	

Hoogezand.	De	gastvrouwen	en	gastheren	waren	afkomstig	

uit	verschillende	organisaties	en	uit	het	college	van	B	&	W.	

Hiermee	benadrukten	zij	hun	waardering	voor	de	inzet	van	

mensen	die	als	vrijwilliger	actief	zijn.

Maatschappelijk Activiteitencentrum

Het	MAC	in	Muntendam	heeft	in	2019	wederom	een	groei	

doorgemaakt.	Meer	dan	3000	inwoners	uit	de	dorpen	van	de	

regio	Menterwolde	bezochten	het	centrum,	waar	laagdrempe-

lige	activiteiten	worden	georganiseerd,	waar	informatie	is	te	

verkrijgen	is	en	waar	diensten	worden	aangeboden.	Er	werken	

meer	dan	30	vrijwilligers	en	één	beroepskracht.	

De	Vrijwillige	Hulpdienst	levert	hulp	aan	particulieren.	In	2019	

zijn	circa	150			aanvragen	behandeld.	Het	gaat	om	hulp	bij	

kleine	klusjes	rondom	huis	en	tuin,	maatjes-	en	bezoekwerk,	

het	vinden	van	een	activiteit	of	vrijwilligerswerk,	vervoer,	hulp	

bij	kwijtschelding	of	computerproblemen.	Aanvragen	komen	

voor	90%	binnen	via	het	Sociaal	Team	en	voor	10%	vanuit	de	

Dorpsinformatiepunten	(MFC	Noordbroek	en	MAC).	In	enkele	

gevallen	ook	via	thuiszorgorganisaties.	De	Vrijwilligerscentrale	

ondersteunt	en	coördineert.	Zij	kent	het	maatschappelijk	veld	

en	maakt	gebruik	van	eigen	vrijwilligers	én	het	netwerk	van	

vrijwilligersorganisaties	in	de	dorpen	om	vrijwilligers	te	vinden	

voor	de	aanvragen.

Onmisbaar 
voor de 
maatschappij
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‘Verbinding 
draagt bij aan 
saamhorigheid’ 

Opbouwwerker Henriëtte Verhoeff: Mensen met elkaar verbinden in dorpen, buurten en wijken in 

Midden-Groningen. Burgers, gemeenten en organisaties stimuleren en 

ondersteunen bij het aanpakken van sociale en fysieke vraagstukken. 

Dát is de belangrijkste taak van opbouwwerker Henriëtte Verhoeff. 

In 2019 ging ze aan de slag in Overschild, een dorp dat zwaar is beschadigd door 

aardbevingen als gevolg van gaswinning. Het is belangrijk dat de Schildjers 

niet uit elkaar groeien door de ellende die ze meemaken. 

Overschild	is	een	dorp	met	ruim	vijfhonderd	inwoners.	In	

de	kern	en	in	het	buitengebied	telt	het	dorp	230	panden.	

Door	de	aardbevingen	zijn	de	meeste	woningen	niet	meer	

toekomstbestendig.	Tachtig	procent	van	de	huizen	moet	

tegen	de	vlakte.	Waar	dat	kan	wordt	opnieuw	gebouwd.	

‘Het	is	een	klein	werkgebied	met	grote	problematiek’,	zegt	

Henriëtte.	‘Er	gebeuren	dingen	waardoor	mensen	uit	elkaar	

kunnen	groeien.	Dan	praat	je	bijvoorbeeld	over	de	hoogte	van	

de	schadevergoeding.	Waarom	krijgt	hij	het	volle	pond	en	ik	

niet?	Daarnaast	hebben	mensen	lang	moeten	wachten	(of	

wachten	nog	steeds)	op	duidelijkheid	over	wat	er	met	hun	

woning	gaat	gebeuren.	Dit	vraagt	veel	van	de	bewoners.	Als	je	

met	je	hoofd	tegen	de	muur	loopt,	dan	kunnen	emoties	hoog	

oplopen.	Dan	is	je	incasseringsvermogen	minder	groot.	Het	

is	heel	belangrijk	dat	we	met	elkaar	de	saamhorigheid	in	het	

dorp	behouden	en	waar	mogelijk	versterken.’	

Hoofd helemaal vol	

Dat	gebeurt	onder	andere	door	het	organiseren	van	activitei-

ten.	Henriëtte	biedt	hierbij	ondersteuning.	Het	gaat	vooral	om	

bestaande	initiatieven	in	het	dorp,	maar	er	zijn	ook	nieuwe	

initiatieven.	Dit	laatste	in	overleg	met	de	bestaande	groepen	

of	besturen.	Ze	benadrukt	dat	de	bewoners	zelf	de	leefbaar-

heid	in	hun	gemeenschap	bepalen.	Ze	bepalen	zelf	hoeveel	

contact	zij	willen	met	hun	buren,	welke	activiteiten	zij	samen	

met	andere	dorpsgenoten	willen	opzetten	en	op	welke	ma-

nier	zij	zorgvragen	onderling	willen	oplossen.	‘Er	zijn	mensen	

die	zeggen:	“Ik	ben	nog	niet	klaar	voor	activiteiten.	Mijn	hoofd	

zit	helemaal	vol.	Daar	kan	nu	niets	meer	bij.	Ik	wil	eerst	duide-

lijkheid	over	mijn	toekomst.”	De	gemeente	en	Kwartier	heb-

ben	een	faciliterende	functie.	Henriëtte:	‘We	ondersteunen	

eigen	initiatieven.	Dat	kan	zijn	met	geld	of	met	advies,	maar	

ook	door	er	gewoon	te	zijn	voor	bewoners	en	met	hen	mee	

te	denken.	Ook	binnen	het	sociaal	domein	geldt	dit	principe,	

aangevuld	met	het	bieden	van	een	vangnet	voor	mensen	die	

om	wat	voor	reden	dan	ook	extra	hulp	nodig	hebben	om	in	de	

samenleving	bij	te	kunnen	blijven.’		

Waardevolle projecten  
Ze	is	ook	betrokken	bij	het	bewonersproject	“Groeten	

uit	Overschild”.	Bewoners	zijn	uitgenodigd	om	het	meest	

dierbare	plekje	van	het	dorp	of	omgeving	te	laten	zien.	

Dat	kan	door	die	plek	te	fotograferen.	Maar	ook	historische	

foto’s	zijn	welkom.	De	mooiste	of	indrukwekkendste	foto’s	

worden	gedrukt	op	een	ansichtkaart,	voorzien	van	een	

toepasselijke	tekst.	Elke	dorpsbewoner	krijgt	een	setje	

ansichtkaarten.	Ook	komt	er	tentoonstelling	van	

de	kaarten.	

Een	ander	project	is	Het	verhaal	van	Overschild.	

Het	aanzien	van	Overschild	verandert	de	komende	jaren.	

Het	huidige	dorp	verdwijnt	en	maakt	plaats	voor	een	nieuwe	

woonplaats,	waar	bewoners	opnieuw	hun	weg	zullen	moeten	

vinden.	Een	kroniekschrijver	legt	vijf	jaar	lang	de	verhalen	

vast	van	bewoners.	Mensen	krijgen	de	gelegenheid	om	uiting	

te	geven	aan	hun	gevoel.	Zo	ontstaat	een	beschrijving	van	

de	veranderingen	in	het	dorp	en	hoe	de	dorpsbewoners	de	

toekomst	tegemoet	treden.	Henriëtte:	‘Groeten	uit	Overschild	

en	Het	verhaal	van	Overschild	zijn	projecten	die	mensen	met	

elkaar	verbinden.	Dat	is	waardevol,	want	verbinding	draagt	

bij	aan	saamhorigheid.’		De	projecten	“Groeten	uit	Overschild”	

en	“Het	verhaal	van	Overschild”	zijn	gestart	in	2019.	Beide	

worden	de	komende	jaren	voortgezet.

     ‘ Het is heel belangrijk dat    

   we met elkaar de saamhorigheid 

 in het dorp behouden en 

     waar mogelijk versterken.’

H
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Marit Smit is één van de jongerenwerkers van Kwartier. 

Zij en haar collega’s stimuleren persoonlijke en sociale 

ontwikkeling, behartigen belangen, creëren een veilige 

omgeving, organiseren en programmeren activiteiten, 

geven grenzen aan en soms zijn ze gewoon een luisterend 

oor. En ze spreken de taal die jongeren begrijpen. 

‘Voor dit werk 

is het een 

vereiste is dat 

je jezelf bent’ 

Het	had	zomaar	gekund	dat	ze	op	werkdagen	in	het	blauw	had	

rondgelopen	in	Midden-Groningen.		Toen	ze	na	de	middelbare	

school	moest	kiezen	voor	een	vervolgopleiding	was	het	wikken	

en	wegen:	wil	ik	bij	de	politie	of	word	ik	jongerenwerker?	

De	rest	is	geschiedenis.	Van	haar	keuze	heeft	ze	geen	spijt.	

Ze	wist	ook	precies	wat	ze	van	haar	toekomstige	beroep	kon	

verwachten.	‘In	het	dorp	waar	ik	ben	opgegroeid	was	mijn	

moeder	altijd	bezig	met	het	organiseren	van	activiteiten,	

vooral	voor	jongeren.	Het	jongerenwerk	kwam	vaak	bij	

ons	over	de	vloer	om	te	overleggen.	Ik	vond	dat	werk	meteen	

heel	tof.	Later	heb	ik	een	paar	jaar	de	jeugdsoos	gedaan	

in	het	dorpshuis.	Superleuk!’				

Echte interesse 
Wat	haar	aanspreekt	in	het	jongerenwerk	is	het	

laagdrempelige	contact.	Niet	boven	jongeren	staan.	

Maar	naast	ze.	Geen	opgeheven	vingertje.	Echte	interesse	

tonen.	En	begrip	voor	de	situatie	waarin	jongeren	soms	zitten.	

‘Voor	dit	werk	is	het	een	vereiste	is	dat	je	jezelf	bent.	

Jongeren	zien	meteen	of	jij	een	rol	speelt.	Iemand	die	

toneelspeelt,	valt	keihard	door	de	mand.	Wat	is	er	nou	

mooier	dan	een	job	die	je	verplicht	om	te	zijn	wie	je	bent!’	

Om	zoveel	mogelijk	jongeren	in	Midden-Groningen	te	

bereiken,	gebruiken	Marit	en	haar	collega’s	bijvoorbeeld	social	

media	en	zijn	ze	aanwezig	op	de	scholen.	

Talent en kracht
‘Belangrijk	is	dat	jongeren	weten	dat	ze	bij	ons	terecht	

kunnen	voor	informatie	en	advies	over	alles	wat	ze	bezighoudt.	

Iedere	jongere	heeft	een	talent	of	een	kracht.	Wij	helpen	om	

dat	talent	of	die	kracht	goed	te	benutten.’	Naast	het	jonge-

renwerk	in	de	dorpen,	is	er	een	centrale	ontmoetingsplek	in	

Hoogezand:	jongerencentrum	Amovement.	Het	is	een	plek	

voor	vrijetijdsbesteding,	talentontwikkeling,	jeugdcultuur,	

informatie	en	advies	en	verschillende	activiteiten.	

Die	activiteiten	worden	door	jongeren	zelf	georganiseerd	

met	ondersteuning	van	een	jongerenwerker.	

De	jongeren	zijn	tussen	de	12	en	18	jaar.

Niet boven jongeren staan. Maar naast ze. 
Geen opgeheven vingertje. Echte interesse tonen. 

En begrip voor de situatie waarin jongeren soms zitten.

M
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Uit	ervaring	weet	ze	dat	veel	problemen	waar	nieuwkomers	

tegenaan	lopen	te	maken	hebben	met	taal.	‘Daarom	is	het	

belangrijk	dat	je	zo	snel	mogelijk	Nederlands	leert’,	zegt	Anna-

hid.	‘Zorg	dat	je	de	taal	begrijpt.	En	dat	mensen	jou	begrijpen.	

Dat	ze	snappen	wat	je	wilt	zeggen.	Dat	betekent	niet	dat	je	

je	eigen	taal	en	cultuur	moet	weglaten.	Die	neem	je	gewoon	

mee.	Maar	tegelijk	sta	je	midden	in	de	Nederlandse	cultuur.	

Je	moet	goed	inburgeren.’	In	haar	werk	is	niet	alleen	het	

oplossen	van	problemen	belangrijk,	maar	ook	het	vergroten	

van	het	sociale	netwerk	van	nieuwkomers.	Met	dat	doel	

worden	workshops,	themabijeenkomsten	en	sportactiviteiten	

georganiseerd.	‘Als	nieuwkomer	kom	je	zo	in	contact	met	

andere	mensen,	waaronder	Nederlanders.	Je	bouwt	een	

sociaal	netwerk	op.	Waar	het	om	gaat	is	dat	de	nieuwe	

Nederlanders	actief	meedoen	in	de	samenleving,	zich	

waardevol	voelen	en	van	waarde	zijn	en	na	verloop	van	tijd	

in	hun	levensonderhoud	kunnen	voorzien.’		Vooral	de	eerste	

drie	jaar	hebben	de	nieuwkomers	iemand	nodig	die	hun	

cultuur	begrijpt	en	hun	taal	spreekt.’			

Theedrinken met familie  

Als	afgestudeerd	landbouweconoom	kwam	Anahid	in	

2001	vanuit	Irak	naar	Nederland.	‘Ik	wilde	erbij	horen.	Ik	was	

heel	gemotiveerd.’	In	zes	maanden	haalde	ze	haar	NT2,	een	

staatsexamen	waarmee	je	laat	zien	dat	je	de	Nederlandse	taal	

voldoende	beheerst	om	hier	te	kunnen	werken	of	studeren.	

Ze	pakte	een	studie	op:	de	hbo-opleiding	bedrijfskunde	en	

agribusiness.	In	2008	kreeg	ze	haar	diploma.		‘Ik	heb	veel	hulp	

gekregen	van	de	UAF,	dat	is	een	stichting	die	vluchtelingen	

ondersteunt	bij	studie	en	werk.	En	van	de	gemeente	

Groningen.’	Via	een	leer-werktraject	van	de	gemeente	

Groningen	kwam	ze	bij	IKEA	terecht.	Daar	is	ze	vier	jaar	

teammanager	geweest.	In	2012	keerde	ze	terug	naar	Irak.	

‘Ik	zag	het	hier	niet	meer	zitten.	Ik	voelde	me	een	vreemde.	

Ik	verlangde	ernaar	om	thee	te	drinken	met	mijn	familie.’	

Een	jaar	na	haar	terugkeer	kwam	ISIS.	De	situatie	in	Irak	werd	

slechter.	Anahid	voelde	zich	onveilig.	‘Het	was	een	angstige	

en	verwarrende	tijd.	In	Irak	voelde	ik	mij	Nederlandse.	

In	Nederland	voelde	ik	mij	Iraakse.’	

‘Ik hou van uitdagingen’						

Vier	jaar	later	ging	ze	terug	naar	Nederland.	

Ze	kreeg	een	woning	in	Foxhol	en	ging	werken	als	vrijwilliger	

bij	Humanitas	Midden-Groningen.	Ze	hielp	nieuwkomers	

met	allerlei	praktische	dingen	zoals	inschrijven	in	de	

gemeente,	toeslagen	aanvragen,	vaste	lasten,	tandarts	en	

huisarts.	Door	dat	werk	kwam	ze	in	contact	met	de	gemeente	

Midden-Groningen.	Ze	ging	tolken	bij	participatietrainingen	

voor	nieuwkomers.	In	2018	kwam	ze	bij	Kwartier.	

’Ik	had	geen	achtergrond	in	het	sociaal	domein.	Maar	ik	hou	

van	uitdagingen.	En	ik	heb	veerkracht.	Ieder	mens	heeft	

veerkracht.	Daar	moet	je	gebruik	van	maken.’	

Ze	ging	opnieuw	aan	de	studie.	Ditmaal	de	master	social	work.	

Die	studie	heeft	ze	inmiddels	bijna	afgerond.	Haar	eindscriptie	

gaat	over	integratie	en	participatie	van	kwetsbare	nieuw-

komers	in	de	gemeente	Midden-Groningen.	Voelt	ze	zich	

inmiddels	thuis?	‘Ik	heb	nog	steeds	mijn	eigen	leefwereld.	

Maar	ik	heb	nu	de	verbinding	gemaakt	die	ik	eerder	

niet	kon	maken.	De	laatste	jaren	voelt	het	hier	als	thuis.’

‘Ik heb nu de verbinding gemaakt die ik 
eerder niet kon maken. De laatste jaren voelt 

het hier als thuis.’

Voorkomen dat mensen die de oorlogsellende 
ontvlucht zijn in nieuwe ellende komen: 

isolement en eenzaamheid.

Midden-Groningen loopt 
voor op de ontwikkelingen 
In september 2017 begon de gemeente Midden-Groningen het project ‘Meer doen met nieuwkomers’. Daarbij worden 

nieuwkomers al tijdens hun inburgeringstraject intensief begeleid. Ze volgen een verplichte cursus van acht dagdelen, 

gevolgd door intensieve begeleiding door een werkcoach en een taalondersteuner. Meer dan twee-derde van de ruim 

140 nieuwkomers draait inmiddels actief mee in de samenleving. Daarnaast is er een groep die eerst andere hulp 

nodig heeft, bijvoorbeeld door psychische problemen. Zij zijn doorgeleid naar de sociale teams. 

Proeftuin Midden-Groningen	

Hiermee	loopt	de	gemeente	voor	op	de	ontwikkelingen,	want	vanaf	2021	zijn	gemeenten	weer	verantwoordelijk	voor	de	inburgering	van	

hun	nieuwkomers.	Interessant	is	dat	Midden-Groningen	een	van	de	proeftuinen	is	voor	de	invoering	van	de	Wet	inburgering	op	1	januari	2021.	

Dat	houdt	in	dat	er	een	training	wordt	gegeven	aan	25	nieuwkomers	die	de	Nederlandse	taal	onvoldoende	beheersen	en	mede	daardoor	in	een	

moeilijke	positie	dreigen	te	belanden.	Met	de	training	kan	worden	getoetst	wat	het	effect	is	van	extra	inzet	voor	nieuwkomers.	

De	door	het	rijk	gesubsidieerde	training	duurt	een	jaar	en	beslaat	zeven	dagdelen	per	week.	

Isolement en eenzaamheid 

De	deelnemers	krijgen	praktische	taallessen	en	leren	over	gezond	leven,	de	kinderen	helpen	op	school,	een	sociaal	netwerk	opbouwen	

en	de	financiële	administratie.	Verder	staan	activiteiten	op	het	programma.	Deze	kunnen	verschillen	per	deelnemer	en	hangen	af	van	de	

mogelijkheden.	Het	kan	gaan	om	betaald	werk,	een	stageplaats,	vrijwilligerswerk	of	het	helpen	op	de	school	van	de	kinderen.	

Volgens	de	gemeente	Midden-Groningen	is	het	goed	dat	het	kabinet	met	de	nieuwe	Wet	Inburgering	afstapt	van	de	illusie	dat	nieuwkomers	

zelf	hun	hele	inburgering	kunnen	regelen.	Met	de	nieuwe	aanpak	wordt	voorkomen	dat	mensen	die	de	oorlogsellende	ontvlucht	zijn	in	nieuwe	

ellende	komen:	isolement	en	eenzaamheid.	De	gemeente	werkt	bij	de	training	onder	meer	samen	met	Kwartier	Zorg	&	Welzijn.	

Anahid Salim is sociaal activeerder. Ze is het 

aanspreekpunt voor nieuwkomers. De problemen waarmee 

ze in haar werk wordt geconfronteerd hebben te maken 

met het dagelijkse functioneren van deze groep mensen. 

‘Ik ondersteun de nieuwkomers om hun weg en hun plek 

te vinden in de Nederlandse samenleving.’ Samen met haar 

collega’s van het sociaal team probeert ze oplossingen 

te vinden die zoden aan de dijk zetten. Een nadere 

kennismaking met een bevlogen doorzetter.          
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Sociale teams Eigen kracht

De	medewerkers	maken	meer	gebruik	van	de	eigen	netwerken	

van	de	inwoners	en	zetten	meer	eigen	kracht	conferenties	in.

SOS

Alle	medewerkers	worden	SOS	getraind	en	de	casemanagers	

jeugd	krijgen	nog	een	verdiepingstraining	waarbij	het	accent	ligt	

op	de	veiligheid	van	kinderen	en	hun	gezin.

In	het	afgelopen	jaar	hebben	de	teamleiders	samen	met	be-

leidsmedewerkers	van	de	gemeente	een	driedaags	event	gevolgd	

met	als	thema:	hoe	implementeer	je	SOS	binnen	je	teams?	

Mooi	om	te	zien	hoe	wij	een	aantal	elementen	uit	deze	

benaderingswijze	in	de	uitvoering	al	toepassen.	Medewerkers	

maken	veel	gebruik	van	het	framework.	Ze	kijken	naar	krachten	

en	mogelijkheden.	Er	worden	veel	meer	netwerkoverleggen	

gepland	om	het	netwerk	actief	mee	te	krijgen	en	er	

worden	veiligheidsplannen	gemaakt.

Onderwijs

Er	is	in	dit	jaar	veel	geïnvesteerd	in	de	samenwerking	met	

het	onderwijs.	We	hebben	mooie	stappen	gemaakt.	Samen	met	

het	onderwijs	zochten	we	naar	de	grenzen	en	de	grijze	gebieden	

van	de	samenwerking.	Maar	ook	de	vraag	hoe	kunnen	we	

elkaar	zo	goed	mogelijk	blijven	vinden	kwam	aan	bod.		

Aardbevingsproblematiek

Ook	in	2019	was	ondersteuning	bij	aardbevingsproblematiek	

actueel.	Zo	ondersteunt	het	sociaal	team	in	de	gemeente	Slochte-

ren	de	inwoners	bij	het	verwerken	van	de	impact	van	de	bevingen	

en	ondersteunt	burgerinitiatieven	die	worden	ontwikkeld.	

Trainingen

In	2019	hebben	we	de	training	Mijn	ouders	gescheiden	en	ik?	

aangeboden.	Kinderen	leren	in	deze	training	op	een	speelse	en	

creatieve	manier	om	te	gaan	met	de	veranderingen	en	gevoelens	

die	te	maken	hebben	met	de	scheiding	van	hun	ouders.	

	

Ondersteuners Jeugd en Gezin

De	samenwerking	met	de	huisartsen	begint	meer	vorm	te	

krijgen.	Er	zijn	gezamenlijke	afspraken	gemaakt.	Er	zijn	nu	vier	

ondersteuners	Jeugd	en	Gezin	werkzaam	bij	de	huisartsen	in	de	

gemeente.	De	eerste	ondersteuner	was	al	langere	tijd	werkzaam	

in	Slochteren.	De	tweede	is	gestart	in	de	groepspraktijk	

Sappemeer	en	de	Pleiaden	en	is	verbonden	aan	team	Oost	en	

team	Zuid.	In	de	tweede	helft	van	2018	zijn	er	twee	ondersteu-

ners	in	Menterwolde	aan	het	werk	gegaan.	En	inmiddels	is	er	

ook	een	ondersteuner	Jeugd	en	Gezin	vanuit	team	West	in	

Hoogezand	aan	de	slag	gegaan.	In	Menterwolde	heeft	er	een	

wijziging	plaatsgevonden	en	is	er	nu	één	ondersteuner	

verbonden	aan	het	team	en	de	huisartsen.	De	positieve	resultaten	

zetten	door.	We	zien	we	dat	huisartsen	jeugdigen	vaker	

doorverwijzen	naar	de	ondersteuners	en	dat	er	minder	wordt	

doorverwezen	naar	de	GGZ.

Versterken keten

Er	zijn	diverse	werkgroepen	die	zich	bezighouden	met	het	

versterken	van	de	keten	(gecertificeerde instellingen, JGZ,	

Veiligheidswijzer).	In	tweede	helft	van	2019	zijn	we	gestart	

met	het	versterken	van	de	samenwerking	met	de	gecertificeerde	

instellingen.	Er	zijn	afspraken	gemaakt.	In	eerste	instantie	met	

JBNoord.	Eind	2019	zijn	we	begonnen	met	casusoverleg,	met	als	

doel	de	samenwerking	te	verbeteren	en	daarmee	ook	de	

toekenning	van	jeugdhulp.	We	willen	deze	benadering	ook	

uitrollen	naar	andere	gecertificeerde	instellingen:	Leger	des	Heils	

en	de	William	Schrikker	Groep.	

Beschermtafel

In	de	zomer	van	2019	zijn	we	gestart	met	beschermtafels.	

Deze	worden	georganiseerd	in	samenwerking	met	de	Raad	v/d	

Kinderbescherming.	Een	beschermtafel	wordt	georganiseerd	door	

casemanagers	jeugd.	Dat	gebeurt	aan	de	hand	van	een	praktijk-

situatie	(casus),	waarbij	de	grenzen	van	vrijwilligheid	zijn	bereikt	

en	er	sprake	is	van	een	onveilige	situatie	voor	het	kind.	

Het	doel	van	de	beschermtafel	is	het	voorkomen	van	een

maatregel	in	het	gedwongen	kader.	Er	zijn	situaties	waarin	dat	

helaas	niet	meer	kan.	Dan	is	het	voor	het	gezin	belangrijk	om	te	

weten	hoe	het	proces	verder	verloopt.	Dit	kan	de	overgang	van	

vrijwillig	naar	maatregel	soepeler	laten	verlopen.	En	dat	is	in	

het	belang	van	het	kind.	Voorjaar	2020	worden	de	eerste	

resultaten	geëvalueerd.	

Project Sturing financiële uitgaven Jeugdzorg

Met	het	oog	op	verder	terugdringen	van	de	kosten	jeugdhulp	is	

in	2018	het	project	Sturing	financiële	uitgaven	Jeugdzorg	gestart.	

In	dit	project	wordt	een	‘dashboard’	ontwikkeld	(een	sturingsin-

strument),	dat	op	ieder	gewenst	moment	een	helder	inzicht	geeft	

in	de	besteding	van	het	geld.	Binnen	het	project	is	een	onderzoek	

gestart	dat	inzicht	geeft	in	de	kosten.	In	het	onderzoek	worden	

de	dossiers	bekeken	van	driehonderd	gezinnen	die	jeugdhulp	

ontvangen.		

Het	project	Sturing	financiële	uitgaven	Jeugdzorg	loopt	door	

tot	1	april	2019.	Het	vraagt	veel	inzet	van	de	medewerkers	in	de	

sociale	teams.	Kwartier	heeft	een	van	de	teamleiders	vrijgemaakt	

voor	de	projectgroep.	De	resultaten	wegen	mee	bij	de	verdere	

ontwikkeling	van	de	sociale	teams	en	de	samenwerking	

met	welzijn.	

	

De	aanpak	driehonderd	dossiers	is	ingezet	om	de	transformatie	

te	versnellen.	Dat	heeft	in	2019	positieve	resultaten	opgeleverd.	

De	kosten	van	jeugdhulp	zijn	teruggedrongen.	Het	heeft	bij	de	

medewerkers	geleid	tot	een	groter	bewustzijn:	over	de	hulp	

die	je	inzet	en	over	alternatieven	voor	bepaalde	hulpvragen.	

Medewerkers	zijn	meer	op	resultaat	gaan	sturen	dan	voorheen.	

Dit	vraagt	veel	van	de	medewerkers	omdat	dit	nieuwe	

inzichten	zijn	die	bij	de	inwoners	en	in	de	keten	voor	weerstand	

en	onbegrip	zorgt.	Driehonderd	dossiers	maakt	deel	uit	van	

het	dagelijks	proces	en	is	een	terugkerende	cyclus.	We	blijven	

sturen	op	kosten	en	inzetten	op	eigen	kracht	van	inwoners.	

Het	dashboard	is	door	de	gemeente	verfijnd.	In	2020	is	dit	een	

mooi	instrument	voor	de	sociale	teams	om	te	sturen	op	de	

kosten	en	de	trends	die	hiermee	zichtbaar	worden.

Ontwikkelingen in 2019

In	2019	is	verder	gewerkt	aan	de	structuur	die	is	neergezet	in	

2018.	De	vijf	teams	worden	ondersteund	door	gedragsweten-

schappers	en	werkbegeleiders.	De	gedragswetenschappers	beoor-

delen	de	gezinsplannen	en	adviseren	over	de	inzetbare	hulp	en	

ondersteuning.	De	werkbegeleiders	coachen	de	medewerkers	in	

de	uitvoering	van	de	plannen.	In	de	zomer	van	2019	is	begonnen	

met	casuïstiek.	Alle	disciplines	in	de	teams	zijn	daarbij	aanwezig.	

De	gedragswetenschappers	en	werkbegeleiders	begeleiden	het	

proces.		De	benaderingswijze	SOS	is	leidend.	

Vakgroepen

Er	zijn	verschillende	vakgroepen	gevormd	om	de	deskundigheid	

van	de	verschillende	disciplines	op	peil	te	houden	of	te	verdiepen.	

Die	vakgroepen	zijn	maatschappelijk	werk,	casemanagement	

jeugd,	opbouwwerk,	WMO	en	OGGz.	Met	name	de	vakgroep	

OGGZ	heeft	zich	de	afgelopen	jaren	meer	op	de	kaart	gezet	door	

de	samenwerking	tussen	de	teams	onderling	en	met	de	

ketenpartners	te	versterken.

WVGGZ

Met	ingang	van	2020	hebben	de	sociale	teams	een	rol	in	de	

uitvoering	van	de	Wet	verplichte	GGZ	(WvGGZ).	Doordat	de	werk-

groep	OGGZ	in	2019	veel	heeft	geïnvesteerd	in	de	samenwerking	

is	een	goede	basis	gelegd	voor	de	uitvoering	van	deze	wet.	

Een	werkgroep	met	medewerkers	van	het	sociaal	team	

en	de	gemeente	heeft	een	mooie	werkwijze	neergelegd	om	

uitvoering	te	geven	aan	deze	wet.

Samen kom je verder   
De gemeente Midden-Groningen kent vijf sociale teams. Zij geven uitvoering aan de visie van de gemeente, ze ontwikkelen 

samenwerkingsrelaties met externe ketenpartners en de welzijnsdiensten van Kwartier en ze verbinden vrijwilligersinitiatieven 

met de professionals van de sociale teams. De teams bestaan uit medewerkers van verschillende organisaties, die onder andere 

actief zijn op het gebied van WMO, werk & inkomen en jeugdhulp. Door de bundeling van krachten en kennis is er veel 

deskundigheid in huis. Kwartier levert de teamleiders voor vier van de vijf sociale teams, maar ook de casemanagers jeugd, 

maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs die in de teams werkzaam zijn. Ook heeft Kwartier twee gedragswetenschappers 

en werkbegeleiders in dienst die de ondersteuningsstructuur vormen voor de sociale teams.       
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p27p26

Kwartier  Z o r g  &  We l z i j n   wij  zi jn er  voor u en.. .  alti jd in de buurt.



Kwartier  Z o r g  &  We l z i j n   wij  zi jn er  voor u en.. .  alti jd in de buurt.

Als	mensen	uit	een	diep	dal	weten	te	kruipen	en	met	vallen	en	

opstaan	hun	leven	weer	oppakken.	Dat	is	voor	Petra	en	haar	

collega’s	de	mooiste	beloning.	‘Mensen die na veel ellende en 

narigheid langzaam maar zeker het zonnetje zien doorbreken. 

Dat is mooi om mee te maken.’ 	In	de	gezinnen	waarmee	ze	

werkt	is	er	vaak	sprake	van	meerdere	problemen	die	elkaar	

beïnvloeden	en	elkaar	in	stand	houden.	

Psychiatrische	problematiek,	traumatische	ervaringen	en	

armoede	hebben	invloed	op	problemen	op	andere	

leefgebieden.	‘Om de juiste hulp en steun te kunnen bieden, 

moet je een goed beeld hebben van de gezinssituatie’,	zegt	Petra.	

‘Je moet weten wat de problemen zijn die zich voordoen en

 hoe die problemen met elkaar samenhangen. 

Dat vraagt een brede kijk en vervolgens een goede afstemming 

met het gezin en met hulpverleners over de aanpak van de 

verschillende problemen.’	In	de	praktijk	betekent	dat	vaak	dat	

op	meerdere	terreinen	tegelijkertijd	hulp	wordt	aangeboden.	

Naast	de	inzet	van	hulp-	en	dienstverleners	kan	soms	ook	een	

beroep	worden	gedaan	op	het	eigen	netwerk	van	het	gezin.	

Als	casemanager	coördineert	Petra	de	hulp.	

Daardoor	kan	de	zorg	beter	worden	georganiseerd	en	beter	

worden	afgestemd	op	de	behoefte	en	wensen	van	het	gezin.		

Oog voor het kind      
‘We beginnen met het verzamelen van gegevens over het gezin 

met complexe problemen. Daarna brengen we de zorgvraag in 

kaart en leggen we de doelen van de hulpverlening vast in een 

plan. Die doelen maken we samen met het gezin. We vragen 

bijvoorbeeld wat ze willen bereiken. Als de hulpverlening op gang 

is, monitoren we hoe het gaat. Moeten we iets aanpassen? 

Of gaat het juist goed zo? Een traject eindigt met het evalueren 

van de zorg en begeleiding. Wat ging er goed? Wat had beter 

gekund? Dat zijn waardevolle lessen die ons helpen om nog beter 

ons werk te doen.’	Petra	benadrukt	dat	er	niet	alleen	oog	moet	

zijn	voor	de	ouders,	maar	ook	voor	de	kinderen	in	het	gezin	

met	complexe	problemen.	‘Door de problemen van de ouders 

komen de kinderen soms in de verdrukking. Zij worden door alle 

andere sores soms te weinig gezien en gehoord.’

Petra Delger is casemanager jeugd en maatschappelijk 

werker. Ze richt zich onder andere op gezinnen met meervoudige 

en complexe problemen. Dit zijn vaak gezinnen die een lange 

geschiedenis hebben met hulpverlening, soms al meerdere 

generaties, waardoor ze zich wantrouwend opstellen tegenover 

hulpverleners. ‘In de omgang met deze gezinnen moet je nog 

zorgvuldiger te werk te gaan dan anders. Je moet extra aandacht besteden 

aan het opbouwen van een goede relatie met de gezinsleden.’     

‘Je moet weten wat de 

problemen zijn die zich voordoen 

en hoe die problemen met 

elkaar samenhangen.’  

De mooiste beloning 
voor Petra Delger

P
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     ‘We helpen mensen 
om weer een normaal     
  leven te leiden, om wat 
gelukkiger te worden’ 

Armoede aandachtsgebied maatschappelijk werker Salome Pieper 

Armoede is een tekort aan financiële middelen om fatsoenlijk rond te komen. Maar armoede heeft ook

te maken met een gebrek aan werk, opleidingsniveau, maatschappelijke participatie, gezondheid en goede 

huisvesting. Het zijn tekortkomingen die kunnen leiden tot schulden, psychiatrische problemen en verslaving. 

Armoede is één van de aandachtsgebieden van maatschappelijk werker Salome Pieper. 

Schulden	zijn	soms	het	gevolg	van	andere	problemen	en	

soms	de	oorzaak	ervan.	Dat	stelt	Sociaal	Werk	Nederland	(SWN),	

de	brancheorganisatie	van	organisaties	in	het	sociaal	domein.	

Mensen	met	schulden	voelen	zich	vaak	buitengesloten.	

Ze	komen	in	een	sociaal	isolement	en	raken	gedemoraliseerd.	

Hun	sociale	omgeving	wordt	steeds	kleiner.	Schulden	veroorzaken	

ook	gevoelens	van	onmacht,	jaloezie	en	verwijten	en	zorgen	

voor	verharde	verhoudingen.	Dat	heeft	ook	effect	op	kinderen.	

Zij	presteren	slechter	op	school,	overtreden	vaker	regels	en	

hebben	een	slechtere	gezondheid.	Het	leidt	tot	spanningen	

tussen	partners	onderling	en	spanningen	in	relatie	tot	hun	

kinderen.	Veel	ruzies	gaan	over	geldproblemen.	Ruzies	die	

kunnen	uitmonden	in	huiselijk	geweld,	kindermishandeling,	

verwaarlozing.	Ernstige	schulden	hebben	ook	effect	op	de	fysieke	

en	psychische	gezondheid.	Meer	dan	de	helft	van	de	mensen	

met	schulden	heeft	last	van	stress,	slapeloosheid,	depressie.	

De	fysieke	gezondheid	wordt	hierdoor	ook	slechter.	

Verstandige afwegingen  

In	de	aanpak	van	armoede	en	schulden	is	de	inspanning	van	

sociaal	hulpverleners	vooral	gericht	op	gedragsverandering	en	

preventie.	Het	doel	van	de	begeleiding	is	het	vergroten	van	de	

zelfredzaamheid	van	cliënten	zodat	ze	om	kunnen	gaan	met	

het	beschikbare	inkomen	en	in	staat	zijn	om	verstandige	

afwegingen	te	maken	over	aankopen	en	uitgaven.	‘Dat	klinkt	

logisch	en	eenvoudig,	maar	in	de	praktijk	is	het	meestal	

gecompliceerder’,	zegt	Salome.	‘Ook	al	komen	mensen	in	

aanmerking	voor	schuldhulpverlening,	de	onderliggende	oor-

zaken	zijn	niet	altijd	gemakkelijk	op	te	lossen.	Omdat	mensen	

bijvoorbeeld	door	hun	verslaving	opgeven	of	boos	worden,	

weinig	flexibel	blijken	te	zijn	en	afspraken	niet	altijd	nakomen.	

Vertrouwen winnen 

We	proberen	dan	duidelijk	te	maken	dat	armoede,	schulden	

en	verslaving	elkaar	versterken.	En	dat	het	niet	alleen	gaat	om	

schuldhulpverlening,	maar	dat	je	ook	iets	moet	doen	aan	je	

verslaving.	Samenwerking	met	ketenpartners,	zoals	Verslavings-

zorg	Noord-Nederland	(VNN),	is	dan	van	belang.	We	werken	met	

de	doelgroep	aan	structurele	veranderingen,	waardoor	mensen	

niet	langer	uit	de	boot	vallen.	We	leven	met	ze	mee,	maar	we	

wijzen	ze	ook	op	hun	eigen	verantwoordelijkheid.	

En	we	geven	ondersteuning	zodat	ze	zelf	hun	eigen	situatie	

kunnen	verbeteren.	Hierin	betrekken	we	het	netwerk	van	de	

mensen.	Wij	als	hulpverleners	gaan	op	den	duur	weg,	het	net-

werk	blijft.			We	helpen	mensen	om	een	beter	leven	te	leiden.	

Om	wat	gelukkiger	te	worden.	Dat	is	soms	een	lang	proces.	

De	doelgroep	kan	wantrouwend	zijn	naar	instanties	en	hulp-

verleners.	Je	moet	vertrouwen	winnen.	Daar	begint	het	mee.	

Als	er	vertrouwen	is	kun	je	gaan	werken	aan	verbetering.’

‘We werken met 
de doelgroep aan 
structurele 
veranderingen, 
waardoor mensen 
niet langer uit 
de boot vallen. 
We leven met ze 
mee, maar we 
wijzen ze ook op 
hun eigen 
verantwoordelijkheid.’
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5xV Methode
Als	jongerenwerkers	werken	we	ontwikkelingsgericht.	

We	ondersteunen	het	zo	breed	mogelijk	ontwikkelen	en	het	

leren	dragen	van	verantwoordelijkheid	(voor je eigen leven én 

je omgeving).	Dit	doen	we	door	jongeren	te	stimuleren	een	

zinvolle	vrijetijdsbesteding	te	creëren	waarbij	het	accent	

ligt	op	het	ontdekken	en	ontwikkelen	van	talenten.	Door	te	

focussen	op	talentontwikkeling	vergroten	we	het	toekomst-

perspectief	van	jongeren	in	Midden-Groningen.	Tegelijkertijd	

kan	actief	en	kwalitatief	goed	jongerenwerk	een	steentje	

bijdragen	aan	het	reduceren	van	zorgkosten.	Wij	maken	onder	

andere	gebruik	van	de	5xV	methode:	vinden,	versterken,	

verbinden,	vernieuwen	en	voorkómen.

Meiden
Vrouwelijke	jongerenwerkers	ondersteunen	de	identiteits-

ontwikkeling	van	meiden.	Meiden	hebben	andere	ontwik-

kelingsvragen	dan	jongens	en	zijn	vaak	moeilijker	bereikbaar.	

Daarbij	zijn	ze	gevoeliger	voor	depressies	en	sociaal	isolement.	

Ook	hebben	ze	door	een	controlerende	en	bepalende	sociale	

omgeving	vaker	minder	bewegingsvrijheid.	Het	jongerenwerk	

kan	hier	een	belangrijke	rol	in	spelen	door	een	veilige	omge-

ving	te	creëren	waar	taboes	onder	meiden	doorbroken	wor-

den	en	ontwikkelingsvragen	bespreekbaar	zijn.	Dit	doet	het	

jongerenwerk	van	Kwartier	door	sekse	specifieke	activiteiten	

zoals	de	meidenclub,	meidentrainingen	en	meidenavonden	

op	te	zetten	waarbij	meiden	worden	voorzien	van	

informatie	en	advies	die	zij	belangrijk	vinden.

2019
Elke	jongerenwerker	heeft	een	aandachtsgebied	waarvoor	

hij	of	zij	de	contactpersoon	is	voor	de	wijk.	Kenmerkend	is	de	

proactieve	houding	en	de	multimethodische	aanpak	van	de	

jongerenwerkers	(waaronder de 5xV methode).	Er	zijn	mooie	

plannen	gerealiseerd.	Jongeren	hebben	in	de	(kleinere)	kernen	

activiteiten	opgezet	en	verbindingen	gelegd	met	de	huidige	

(bewoners)initiatieven.	Jongerencentra	staan	weer	centraal	bij	

jongeren	als	het	gaat	om	ontmoeting	en	talentontwikkeling.	

En	de	verbinding	tussen	jongerenwerk	en	voortgezet	onder-

wijs	is	verder	geïntensiveerd	(2019 is het eerste jaar waarin dat 

zo structureel vorm heeft gekregen),	waardoor	signalen	sneller	

worden	opgepakt.	

Jongerencentrum Amovement 
Zo’n	negentig	jongeren	bezoeken	wekelijks	het	centrum	

op	de	dagen	dat	het	centrum	is	geopend	(donderdagavond, 

vrijdagavond en de eerste zaterdagavond van de maand).	Er	

zijn	twee	groepen	jongeren	die	vrijwillig	taken	op	zich	nemen:	

een	organisatiegroep	en	een	bargroep.	De	activiteiten	die	in	

samenwerking	met	jongeren	zijn	georganiseerd:	Inloopavond	

‘Cyperpesten’,	Sexting,	Drugssmokkeltocht,	Verslaving	Part	2	

(samenwerking VNN),	Theater	Smoar,	huiswerkbegeleiding/

School’s	Cool,	Live	op	Instagram,	Jump	and	Joy	(mogelijk 

gemaakt door de opbrengst van een sponsorloop van een 

basisschool uit Zuidhorn),	Fundag	jonge	mantelzorgers	(Dolfi-

narium Harderwijk),	uitwisseling	Finland,	voetbaltoernooi,	op-

names	studio,	spelletjesavonden,	workshops	met	de	Rijdende	

Popschool,	workshop	Kickboksen,	Cultifissa	(intercultureel 

evenement),	Kerstgala,	Niet	meppen	maar	kleppen.	

In	2019	is	een	plan	uitgewerkt	in	samenwerking	met	jongeren	

en	buurtbewoners	om	het	veld	voor	het	jongerencentrum	

in	te	richten	met	onder	andere	een	skatebaan	en	een	pad	

met	geluidswal	richting	winkelcentrum.	Doel:	jongeren	

meer	zichtbaar	maken	en	de	overlast	in	de	wijken	beperken.	

De	vraag	is	wanneer	dit	gerealiseerd	kan	worden	omdat	er	

beperkende	regelgeving	van	toepassing	is	(onder andere voor 

grondverplaatsing). 

Teams per gebied
In	2019	bestaan	er	in	alle	gebieden	van	de	Gemeente	M-G	

teams	met	jongerenwerkers,	opbouwwerkers,	medewerkers	

uit	de	sociale	teams	en	vrijwilligers.	Deze	groep	spreekt	elkaar	

periodiek.	Het	doel	is	een	beter	beeld	krijgen	van	wat	er	speelt	

bij	jongeren	en	hun	omgeving.	Maar	ook	een	beter	van	wat	

inwoners	nodig	hebben.	Ook	levert	het	Jongerenwerk	een	

bijdrage	aan	het	Veiligheidsoverleg.	

Sappemeer
De	Jongerenbus	stond	vanaf	februari	elke	woensdagmiddag	

in	de	Narcissenstraat	in	Sappemeer.	De	bus	is	er	voor	jongeren	

van	zes	tot	en	met	veertien	jaar.	In	de	bus	hebben	de	jongeren	

de	mogelijkheid	om	te	relaxen	of	om	te	gamen.	Ze	kunnen	

leeftijdsgenoten	ontmoeten	en	in	gesprek	gaan	met	de	aan-

wezige	jongerenwerker,	die	advies	geeft	en	een	luisterend	oor	

In onze gemeente hebben we te maken met jongeren die moeten rondkomen van een minimum, die zoeken naar 

toekomstperspectief, jongeren met een stempel en een bestaan met minder uitzicht. Het gebrek aan perspectief vertaalt 

zich onder andere in overlast, middelengebruik en meervoudige problematiek, die vaak van generatie op generatie wordt 

overgedragen. Jongeren groeien op in gezinnen waar veel speelt op diverse levensgebieden en waar de nodige hulp over de 

vloer komt. Omgaan met slechte vrienden houdt de situatie in stand. Vraag is: hoe doorbreek je die cirkel? En: hoe laat je het 

perspectief van deze jongeren doorklinken in gemeentelijk beleid, zodat hulp en ondersteuning beter is afgestemd op wat 

nodig is? Participatie van jongeren is een complex vraagstuk. Daarom is het belangrijk dat organisaties zoals VNN, 

Sociaal Team, politie en Kwartier hun toegevoegde waarde gezamenlijk inzetten. 

Jongerenwerk

biedt.	Daarnaast	wordt	door	de	aanwezigheid	van	de	jongeren-

werker	de	veiligheid	gewaarborgd	en	het	plezier	vergroot.	

Tevens	is	er	een	speelveld/voetbalveld,	waar	sportieve	

activiteiten	en	ontmoetingsactiviteiten	worden	aangeboden	

in	samenwerking	met	’t	Spinnenweb.	

Woldwijck
In	Woldwijck	werkte	het	jongerenwerk	aan	de	Gamedungeon	in	

Woldwijckcentrum.	De	Gamedungeon	is	een	plek	voor	jongeren	

van	zeven	tot	en	met	twaalf	jaar,	waar	ze	elke	woensdagmiddag	

kunnen	gamen,	spelletjes	spelen,	chillen.	Door	het	contact	met	

de	kinderen	konden	‘signalen’	worden	besproken	met	ouders

	en	begeleiders.	

Daarnaast	was	(in samenwerking met buurtwerk)	regelmatig	

overleg	over	de	jeugd	en	de	wijk	en	is	er	straatwerk	gedaan.	

Samen	met	Platform	Woldwijck	en	Woldwijckcentrum	worden	

door	vrijwilligers	veel	activiteiten	georganiseerd	in	de	wijk,	

waarbij	het	jongerenwerk	aanwezig	is	en	waar	nodig	

ondersteuning	biedt.	

Foxhol
Met	als	doel	‘betrekken	en	activeren’	is	met	behulp	van	straat-

werk	contact	gelegd	met	jongeren	in	Foxhol.	Door	goede	samen-

werking	met	dorpshuis	De	Klabbe	en	de	dorpsverenigingen	

zijn	de	volgende	activiteiten	georganiseerd:	laser	gamen,	BBQ,	

filmavond,	spelletjesavond,	theateravond,	dialoogtafel.	

Gorecht
Voor	de	wijk	Gorecht	is	een	samenwerkingsverband	opgezet	

tussen	het	jongerenwerk,	de	eigenaar	van	de	kickboksschool,	

opbouwwerk,	de	casemanager	jeugd,	maatschappelijk	werk	en	

de	schoolverpleegkundige.	Doel	is	een	goed	beeld	te	krijgen	van	

de	wijk.	Voorbeelden	van	activiteiten:	zomer(sport)activiteiten,	

realisatie	voetbalveld	met	steun	van	het	Johan	Cruyff-court.	

Noordbroek
Na	signalen	vanuit	het	dorp	heeft	het	jongerenwerk	zich	samen	

met	jongeren,	ouders,	opbouwwerk	en	gemeente	ingezet	om	

het	gesloten	jongerencentrum	in	Noordbroek	weer	nieuw	leven	

in	te	blazen.	In	een	aantal	vergaderingen	zijn	de	punten	op	de	i	

gezet	om	dit	te	bewerkstelligen.	Het	jongerencentrum	is	in	2019	

geopend.	De	activiteiten	komen	mooi	op	gang,	vanuit	de	

kracht	van	het	dorp	zelf.	

Westerbroek
Er	is	regelmatig	contact	met	dorpsbelangen,	de	gebieds-regis-

seur,	opbouwwerk	en	buurtbewoners.	Buurtbewoners	ervaren	

soms	overlast	van	jongeren	die	in	het	dorp	rondhangen.	Jonge-

ren	hebben	aangegeven	graag	een	eigen	plek	te	willen.	

Het	dorp	staat	hier	over	het	algemeen	positief	tegenover.	

Er	wordt	door	het	jongerenwerk	contact	gelegd	met	de	jeugd	

en	er	wordt	ondersteuning	geboden	bij	het	realiseren	van	

een	eigen	plek	in	het	dorp.

Slochteren
Halverwege	2019	zijn	de	jongerenwerkers	begonnen	in	het	

gebied	Oud-Slochteren	(hiervoor werd dit door de zelfstandige 

gemeente uitgevoerd).	Er	is	gestart	met	aansluiting	bij	Jong	Goud.	

Verder	is	Straatwerk	van	start	gegaan.	In	het	bijzonder	is	contact	

gemaakt	met	jongeren	en	sleutelpersonen	in	Harkstede	

en	Siddeburen	(creëren eigen plek voor jongeren).	

Ook	de	voorbereiding	voor	Meidenwerk	is	gestart.		

Voortgezet onderwijs
In	2019	is	intensief	samengewerkt	met	alle	middelbare	scholen	

in	de	gemeente.	Wekelijks	of	tweewekelijks	worden	deze	scholen	

bezocht.	Basisscholen	vooral	op	aanvraag	(workshops, voorlich-

ting).	Hierdoor	ontstaan	er	nieuwe	contacten.		Doel	is	op	een	

laagdrempelige	manier	in	contact	komen	met	jongeren.	

En	waar	nodig	met	de	ouders,	de	school	en	het	sociaal	team	

ondersteuning	bieden.	Er	waren	meerdere	gesprekken	met	

jongeren,	ouders,	casemanagers	en	school.

Sociale teams en individuele coaching
Elke	jongerenwerker	is	contactpersoon	van	een	sociaal	team.	

Zestig	jongeren	kregen	individuele	coaching.	Dit	is	aanzienlijk	

meer	dan	2018	of	eerder.	Dit	waren	gesprekken	waarin	ze	

aangaven	ondersteuning	nodig	te	hebben	bij	grenzen	aangeven,	

groepsdruk,	culturele	verschillen	ouders/kind,	zelfbeschadiging,	

depressieve	gevoelens,	ondersteuning	bij	de	opleiding,	zoeken	

naar	werk/tijdverdrijf	en	zoeken	naar	een	opleiding.	Dit	is	met	

de	ouders	en	indien	nodig	met	het	sociaal	team	opgepakt.

Straatwerk
Jongerenwerkers	maakten	regelmatig	‘vindplaatsrondes’	

waarbij	zij	in	contact	kwamen	met	jongeren.	Bij	overlastplekken	

zoals	Westerbroek,	Muntendam	(Heemtuin),	SBO	De	Sterren	in	

Hoogezand	was	er	samenwerking	met	jongeren,		gemeente	en	

politie.	Door	de	tweewekelijkse	overleggen	met	de	ambtenaar	

van	openbare	orde	en	veiligheid,	de	politie,	Verslavingszorg	

Noord-Nederland (VNN)	en	de	bijzonder	opsporingsambtenaren	

is	er	een	korte	lijn	tussen	het	preventieve	jongerenwerk	

en	handhaving.

Sociale media
Via	sociale	media	staan	de	jongerenwerkers	in	contact	met	

jongeren.	Hiermee	sluiten	zij	aan	op	de	leefwereld.	Mede	door	

sociale	media	signaleren	zij	trends	en	individuele	problemen,	

waar	ze	proactief	op	reageren.	Het	jongerenwerkteam	houdt	

de	Facebookpagina	‘Jongerencentrum	Amovement’	en	het	

Instagram	account	‘Jongerencentrum	Amovement’	bij.	

Daarnaast	heeft	elke	jongerenwerker	een	eigen	jongerenwerk	

Facebookpagina	en	eventueel	Instagram	account.	Zo	is	elke	

jongerenwerker	te	volgen	voor	ouders	en	jongeren.

Een greep uit de andere inzet: 

•  Jongerenwerkers waren aanwezig op de vrijmarkt in 

 Hoogezand tijdens Koningsdag om zichtbaar te zijn. 

•  Jongeren hebben gesproken met de gemeente en Beleid  

 sociaal domein: De Jongeren Participatiegroep en Jong Goud  

 Slochteren worden ondersteund door het jongerenwerk. 

•  Jongeren zijn bezig met de voorbereidingen voor een 

  jongerenfestival in de zomer van 2020.

•  Jongerenwerkers hebben met regelmaat congressen en  

 andere leerzame bijeenkomsten bezocht.

•  Er zijn zestien stagiaires ondersteund bij hun stage in het  

 jongerenwerk. Ook was er plek voor Maatschappelijke 

 stages binnen het Jongerenwerk. p33p32



Signaleren

De	opbouwwerkers	van	Kwartier	signaleren	mogelijkheden,	

behoeftes	en	problemen	in	buurt,	wijk	en	dorp.	Zij	zijn	de	

schakel	tussen	bewoners	en	bijvoorbeeld	de	gemeente,	

woningcorporaties	en	bewoners-	en	hulpverleningsorgani-

saties.	Ze	brengen	de	juiste	partijen	bij	elkaar	om	vraagstuk-

ken	aan	te	pakken	en	werken	nauw	samen	met	de	sociaal	

beheerders	van	wijkcentra.	Met	het	oog	op	het	vergroten	van	

kennis,	het	opbouwen	van	netwerken	en	het	organiseren	van	

activiteiten	is	in	2019	samengewerkt	met	vele	partijen,	

waaronder	wijkverenigingen,	jongerenwerk,	sociale	teams,	

Dig050,	Leger	des	Heils,	Groninger	Dorpen	en	politie.		

Foxhol

De	sociale	structuur	is	in	Foxhol	al	enige	jaren	kwetsbaar.	

Er	zijn	meerdere	dorpsorganisaties	die	los	van	elkaar	opereren	

(en soms enigszins tegen elkaar).	Het	opbouwwerk	heeft	

ingezet	op	het	verbeteren	van	de	sociale	structuur	door

	aan	te	sluiten	bij	de	kansen	en	mogelijkheden	van	actieve

dorpsbewoners.	De	wens	van	het	dorp	is	een	energieke	

sociale	dorpsstructuur,	waarbij	bewoners	het	gevoel	hebben	

dat	ze	erbij	horen	en	mee	kunnen	doen	(als vrijwilligers 

of als deelnemer).	Dit	vraagt	een	goede	afstemming	

tussen	Kwartier,	de	gemeente,	het	sociaal	team,	

O.B.S.	W.A.	Scholtensschool	en	andere	wijkorganisaties.	

Bekendheid gegroeid 

In	2019	hebben	meer	volwassenen,	jongeren	en	kinderen	

meegeholpen	of	meegedaan	aan	activiteiten.		De	toename	is	

onder	andere	het	gevolg	van	de	vele	informele	contacten	(en 

interventies)	met	kinderen	en	ouders	in	het	Multi	Functioneel	

Centrum	(MFC).	Voor	het	aankondigen	van	de	activiteiten	

worden	Facebook,	de	regionale	media	en	tv	schermen	in	

het	MFC	gebruikt.	Door	het	gebruik	van	deze	kanalen	is	de	

bekendheid	van	het	centrum	gegroeid.	Verder	is	aandacht	

besteed	aan	de	uitstraling	van	het	centrum.	Dorpsbewoners	

lopen	daardoor	makkelijker	even	binnen.	Bij	de	entree	van	

het	MFC	staat	een	zwerfboekenkast.	De	kast	is	een	initiatief	

van	het	MFC	en	de	WA	Scholtensschool.	Kinderen	en	ouders	

mogen	de	boeken	gratis	lezen	en	ruilen.	Er	is	samenwerking	

ontstaan	tussen	de	netwerkpartners	en	wijkbewoners.	

Doen waar ze goed in zijn	

Vooral	de	positieve	ontwikkelde	competenties	worden	

gebruikt	om	te	beïnvloeden.	Door	deze	benadering	groeit	het	

vertrouwen	en	worden	mensen	gestimuleerd	te	doen	waar	ze	

goed	in	zijn.	In	2019	is	er	verder	gewerkt	aan	de	ambitie	om	

één	dorpsorganisatie	te	ontwikkelen	waarin	de	bewoners-

organisatie,	de	activiteitenclub	en	het	dorpshuis	ondersteu-

nende	en	faciliterende	rollen	hebben.	Het	jeugdwerk	staat,	

er	komen	tussen	de	20	en	30	jongeren	af	op	de	activiteiten.	

25	jongeren	uit	Foxhol	zijn	betrokken	als	organisatoren	en	

deelnemers.	Voor	vragen,	behoeften	en	wensen	kan	naast	de	

Sociaal	Beheerder	een	beroep	worden	gedaan	op	het	

Opbouwwerk.	Grip	en	Glans,	We	Helpen	en	Taalhuisonder-

steuning	hebben	ook	in	2019	een	rol	gespeeld	bij	het	

verbeteren	van	de	participatie.	

Gorecht

Wijkcentrum	De	Badde	kent	een	groot	activiteitenprogram-

ma,	waar	de	opbouwwerker	of	maatschappelijk	activeerder	

waar	nodig	een	ondersteunende	rol	in	speelt.	In	december	

2019	won	de	vrijwilligersgroep	de	vrijwilligersprijs	tijdens	

‘Vrijwilligers	Bedankt’,	een	prachtige	erkenning	voor	het	werk.		

Spoorstraat-Kieldiep

In	Spoorstraat-Kieldiep	werkt	de	opbouwwerker	nauw	samen	

met	de	bewonersorganisatie	BOSK.	Daarnaast	ook	met	de	

beide	basisscholen.	Er	zijn	gezamenlijk	diverse	ontmoetings-

activiteiten	georganiseerd.	

Westerbroek

In	Westerbroek,	waar	vanaf	2018	een	beroep	wordt	

gedaan	op	de	opbouwwerker,	is	het	dorpshuis	vernieuwd	en	

verbouwd.	Ook	is	nagedacht	over	een	toekomstvisie	en	over	

nieuwe	activiteiten.	De	opbouwwerker	heeft	het	bestuur	van	

het	dorpshuis	geholpen	bij	het	ontwikkelen	van	

een	toekomstvisie.	Daarnaast	werd	een	werkgroep	
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gestart	met	enthousiaste	bewoners.	Zij	gingen	aan	de	slag	

met	de	openingsactiviteiten	en	met	het	uitwerken	van	ideeën	

voor	activiteiten	na	de	opening.	Vanuit	het	opbouwwerk	is	de	

methodiek	Buurtreminiscentie	aangedragen.	Dit	is	een

methodiek	die	bewoners	met	elkaar	in	contact	brengt	door	

oude	verhalen,	foto’s,	film	en	voorwerpen	die	te	maken	

hebben	met	het	dorp.	Dit	is	meteen	opgepakt	door	een	aantal	

mensen	uit	de	werkgroep.	De	opbouwwerker	is	ook	betrokken	

bij	de	herinrichting	van	een	jeugdhonk	voor	jongeren,	naar	

aanleiding	van	zorgen	en	signalen	uit	het	dorp.	Dit	in	nauwe	

samenwerking	met	het	jongerenwerk	en	de	gebiedsregisseur.	

Woldwijckcentrum

Het	Woldwijckcentrum	in	Hoogezand	is	een	wijkcentrum	

voor	jong	en	oud.	Bewoners	kunnen	hier	terecht	voor	sociaal	

culturele	activiteiten,	voor	ontmoeting	en	voor	vrijwilligers-

werk.	Het	centrum	biedt	onderdak	aan	diverse	organisaties	

die	zich	inzetten	voor	een	leefbare	wijk,	waaronder	Platform	

Woldwijck,	bewonersorganisaties	en	Kleurrijk	Woldwijck.	

Onder	verantwoordelijkheid	van	de	sociaal	beheerder	

organiseert	het	wijkcentrum	activiteiten	voor	verschillende	

doelgroepen.	De	vrijwilligers	worden	begeleid	en	ondersteund	

bij	hun	vrijwilligerswerk,	maar	ook	bij	vragen	en	conflicten	

in	de	privé-,	werk-	of	uitkeringssfeer.	Hierbij	gaat	het	vooral	

om	de	groep	‘bijzondere	vrijwilligers’:	mensen	die	met	hun	

bijdrage	aan	het	wijkcentrum	kunnen	re-integreren	en	partici-

peren.	De	begeleiding	van	deze	groep	is	intensiever	en	vraagt	

meer	tijd	en	aandacht	dan	het	ondersteunen	van	de	reguliere	

vrijwilligers.	Het	wijkcentrum	is	tevens	een	mooie	stageplek.	

In	2019	zijn	stagiaires	begeleid	van	de	opleidingen	Sociaal	

Cultureel	Werk	en	Sociaal	Maatschappelijke	Dienstverlening.

Oud-Menterwolde

Veel	dorpen	in	dit	gebied	hebben	veel	vrijwilligersgroepen	

die	zich	inzetten	voor	sociaal-culturele	activiteiten,	

ontmoeting	en	een	goede	‘sociale	infrastructuur’.		In	onder	

meer	Noordbroek,	Zuidbroek	en	Meeden	ondersteunt	de	

opbouwwerker	deze	groepen	waar	nodig,	waarbij	het	

vergroten	van	het	‘zelf	organiserend	vermogen’	altijd	de	

insteek	is.	In	Muntendam	vergen	de	ontwikkeling	van	

een	nieuw	centrumplan,	jongerenparticipatie	en	

leefbaarheid	extra	aandacht	in	2019.	

Buurt, wijk  en dorp 
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MANTEL
ZORGondersteuning

> Met de juiste ondersteuning 
en support wordt overbelasting 
voorkomen  <

Project Intensieve Thuishulp

Mantelzorgers	kunnen	vaak	hun	naaste	niet	alleen	laten,	zodat	het	

lastig	is	om	er	zelf	even	tussenuit	te	gaan.	De	vrijwilligers	van	Intensieve	

Thuishulp	komen	bij	de	mensen	thuis	en	vervangen	de	mantelzorger.	

De	mantelzorger	heeft	zo	tijd	en	ruimte	voor	zichzelf	en	kan	dan	andere	

dingen	doen,	zoals	boodschappen,	bij	iemand	op	bezoek	of	tijd	voor	een	

hobby.	Door	gedeelde	zorg	wordt	overbelasting	voorkomen.

Individuele ondersteuning Mantelzorgers

Er	is	een	begin	gemaakt	met	het	telefonisch	benaderen	van	mantel-

zorgers	die	bekend	zijn	bij	het	Steunpunt	en	te	informeren	hoe	het	met	

ze	gaat.	Dit	werd	erg	op	prijs	gesteld.	Op	verzoek	van	de	mantelzorger	

komen	we	bij	de	mantelzorger	thuis	voor	een	luisterend	oor,	tips	en	

informatie	en	advies.	Persoonlijk	contact,	zowel	fysiek	als	telefonisch	

wordt	erg	op	prijs	gesteld	en	hier	proberen	we	zoveel	mogelijk	aan	

tegemoet	te	komen.	De	onafhankelijkheid	en	de	toegankelijkheid	van	

het	Steunpunt	wordt	door	mantelzorgers	zeer	gewaardeerd.	Zo	nodig	

verwijzen	we	mantelzorgers	door	naar	een	Sociaal	Team	of	andere	

netwerkpartners.	Door	het	grote	aantal	mantelzorgers	lukt	het	helaas	

niet	om	jaarlijks	met	alle	mantelzorgers	contact	te	hebben.	

In	samenwerking	met	het	Vrijwilligerscollege	van	Kwartier	

is	een	middag	over	dementie	georganiseerd	voor	mantelzorgers	en	

vrijwilligers.	In	samenwerking	met	andere	zorgorganisaties	werden	vier	

workshops	gegeven	door	professionals.	De	middag	werd	door	bijna	

vijftig	mensen	bezocht.	

Jonge Mantelzorgers (JMZ)

Speciaal	aandachtsveld	zijn	de	jongeren	15+.	Het	is	moeilijk	deze	

doelgroep	te	bereiken.	Door	contacten	te	leggen	met	en	presentaties	te	

houden	voor	docenten	en	mentoren	van	middelbare	scholen	hebben	we	

aandacht	gevraagd	voor	deze	jongeren.	Om	meer	contactmomenten	met	

jonge	mantelzorgers	te	creëren,	zijn	er	meerdere	activiteiten	georgani-

seerd.	Naast	de	jaarlijkse	fundag	voor	kinderen	van	6-14	jaar	is	er	een	

theatermiddag	georganiseerd.	De	samenwerking	met	het	jongerenwerk	

verloopt	goed,	waardoor	we	samen	ook	een	activiteit	voor	JMZ	15+	

konden	organiseren.	

Kenniscentrum

Steunpunt	mantelzorg	is	een	kenniscentrum	voor	ketenpartners.	

We	geven	informatie	en	advies	over	mantelzorgondersteuning,	over	

het	herkennen,	erkennen	en	ondersteunen	van	mantelzorgers	en	over	

samenwerken	met	mantelzorgers.	De	samenwerking	met	de	sociale	

teams	en	netwerkpartners	verloopt	goed	en	krijgt	steeds	meer	structuur.	

Ook	bereiken	we	steeds	meer	zorgorganisaties.	

Het mantelzorgcompliment

Aan	zo’n	1300	mantelzorgers	is	het	mantelzorgcompliment	uitgereikt.	

Het	persoonlijk	thuis	bezorgen	van	de	bloemen	en	het	compliment	wordt	

gewaardeerd	door	de	mantelzorgers,	waarbij	het	persoonlijk	contact	

en	de	aandacht	een	heel	belangrijk	onderdeel	is.	Ook	de	feestavond	in	

november	was	met	ruim	honderd	bezoekers	zeer	geslaagd.		

De	vrijwilligers	houden	de	zorgvrager	gezelschap,	ondernemen	activitei-

ten	zoals	wandelen	of	een	spelletje.	Ze	verrichten	geen	verzorgende	of	

medische	handelingen.	Ook	zijn	zij	geen	vervanging	van	de	professionele	

hulpverlening.	Het	project	heeft	een	vaste	groep	vrijwilligers,	die	goed	op-

geleid	zijn	en	veel	ervaring	hebben.	Het	werven	van	nieuwe	mensen	vergt	

veel	creativiteit.	In	2018	zijn	er	twee	nieuwe	vrijwilligers	bij	gekomen.	

Stress en mantelzorg: Mindfulness	

Wanneer	je	zorgt	voor	iemand	kun	je	je	overbelast	voelen.	

Hoe	graag	je	het	ook	doet	voor	die	ander	die	je	dierbaar	is.	Dit	kan	zich	

uiten	in	moeheid,	somberheid,	onrust,	piekeren	of	slapeloosheid.	

Of	moeilijk	kunnen	ontspannen.	Er	kunnen	zorgen	zijn:	kan	ik	allemaal	

volhouden?	Langdurige	stress	kan	ook	allerlei	lichamelijke	klachten	

geven.	Mantelzorgers	weten	als	geen	ander	dat	er	vaak	aan	de	situatie	

niet	veel	te	veranderen	valt.	Je	hebt	het	er	mee	te	doen.	Wat	kun	je	zelf	

doen	om	gezond	te	blijven,	daar	gaat	het	in	de	mindfulness	training	over.

Project Luisterend Oor

Mantelzorgers	waarvan	de	partner	recent	is	overleden,	ervaren	

naast	rouw	soms	ook	moeite	het	eigen	leven	opnieuw	inhoud	te	geven.	

Er	ontstaat	soms	een	leemte	of	een	gebrek	aan	zingeving,	omdat	de	

zorg-vragende	partner	is	weggevallen.	Voor	mensen	met	een	verlies-

ervaring	(dat	hoeven	niet	alleen	mantelzorgers	te	zijn)	is	er	een	team	van	

geschoolde	en	ervaren	vrijwilligers	die	een	luisterend	oor	bieden.

Themabijeenkomsten

Er	zijn	diverse	thema-avonden	georganiseerd.	Naast	de	onderwerpen	

die	aan	bod	kwamen,	werd	ook	het	contact	met	elkaar	en	het	delen	van	

ervaringen	door	de	bezoekers	op	prijs	gesteld.	De	avonden	werden	

wisselend	door	zo’n	vijftien	tot	meer	dan	veertig	mensen	bezocht.	

Het	organiseren	van	de	bijeenkomsten	is	erg	arbeidsintensief:	

flyeren,	posters,	pers.	Maar	de	mantelzorgers	hebben	er	veel	baat	

bij	en	vragen	om	meer	informatieavonden.	

Steunpunt Mantelzorg Midden-Groningen
De mantelzorgondersteuning voor de voormalige gemeentes Slochteren, Menterwolde en 

Hoogezand-Sappemeer wordt (sinds 2018) verzorgd door één steunpunt: Mantelzorg Midden-Groningen. 

Voorheen was er al veel samenwerking tussen de verschillende Steunpunten, waardoor de 

overgang soepel is verlopen. 

De	rol	van	de	aandachtsfunctionaris	in	de	Sociale	Teams	is	aangescherpt	en	krijgt	steeds	meer	vorm.	

Doordat	deze	rol	bij	reguliere	medewerkers	van	het	sociale	team	is	ondergebracht	is	er	goed	zicht	op	de	aanmeldingen	

en	de	casuïstiek.	Ook	merken	we	dat	er	steeds	meer	doorverwijzingen	zijn	vanuit	de	sociale	teams.	

Punt	van	aandacht	is	dat	het	reguliere	werk	de	rol	van	aandachtsfunctionaris	niet	in	de	weg	staat.	De	vraag	om	informatie,	

advies	en	ondersteuning,	ook	van	mantelzorgers	buiten	het	aandachtsveld	van	het	sociale	team,	blijft	onverminderd	groot.	

Steunpunt	mantelzorg	zorgt	voor	meer	bewustwording	bij	netwerkorganisaties	en	(thuis-)	zorgorganisaties	van	de	wensen,	de	

rol	en	de	positie	van	mantelzorgers.	Nieuwe	ontwikkelingen	in	de	zorg,	langer	thuis	blijven	wonen	en	een	steeds	grotere	rol	voor	familie	

en	omgeving	vereist	een	goede	samenwerking	tussen	mantelzorger	en	zorgverlener.	

Daarnaast	is	het	van	belang	om	de	mantelzorger	de	juiste	ondersteuning	en	support	te	verlenen,	zodat	overbelasting	kan	

worden	voorkomen.	Eind	2019	telden	we	ruim	1350	geregistreerde	mantelzorgers.	
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Het	programmaplan	komt	voort	uit	gesprekken	met	inwoners,	

vrijwilligersorganisaties	en	professionele	organisaties:	wat	leeft	er	en	

wat	speelt	er?	Ook	is	onderzocht	wat	er	al	in	het	gebied	aanwezig	is	en	

waarop	kan	worden	voortgebouwd.	

Het	programma	kent	de	projecten	Gezonde	School,	Welzijn	op	Recept	

en	Betrokken	Bewoners.	Een	pilot	Voorzieningenwijzer	is	in	ontwikkeling.	

In	‘Gezond	en	Sociaal’	worden	bestaande	samenwerkingsverbanden	

versterkt,	ontstaan	nieuwe	samenwerkingsverbanden	en	worden	fond-

sen	en	subsidies	aangeboord	om	nieuwe	initiatieven	mogelijk	te	maken.	

Gezonde School
In	het	project	Gezonde	School	ligt	het	accent	op	gezondheidsbevordering	

onder	de	kinderen	in	de	basisschoolleeftijd.	De	deelnemende	scholen	

zijn	Theo	Thijssen,	’t	Heidemeer	en	de	Van	Heemskerckschool	(in totaal 

ongeveer 900 leerlingen).	Deze	scholen	werken	tot	2020	aan	het	thema	

Welbevinden,	Sociale	Veiligheid	en	Weerbaarheid	en	het	thema	Sport,	

Bewegen	en	Voeding.	In	de	aanpak	brengen	we	een	wisselwerking	op	

gang	tussen	de	aanpak	op	school,	activiteiten	in	de	wijk	en	

verbeteringen	in	de	thuissituatie.	

We	willen	vooral	moeilijk	bereikbare	ouders	met	een	lage	sociaalecono-

mische	status	actief	bij	de	aanpak	betrekken	en	ze	uitnodigen	om	zelf	

activiteiten	op	te	zetten.	Een	belangrijk	doel	is	verankering	van	de	aanpak	

in	het	schoolbeleid	en	het	versterken	van	kennis	en	vaardigheden	van	

leerkrachten	via	train-de-trainer	trajecten.	In	2018	is	de	aanpak	verbreed	

met	een	deelproject	Sportieve	Gezonde	School.	Vier	basisscholen	in	

Gorecht-West	en	Spoorstraat-Kieldiep	hebben	extra	aandacht	besteed	

aan	bewegingsonderwijs	en	gezonde	voeding.	

Welzijn op Recept
Het	project	Welzijn	op	Recept	richt	zich	op	het	terugdringen	van	

psychosociale	problematiek,	eenzaamheid	en	sociaal	isolement.	Vaak	

gaat	dit	soort	problemen	gepaard	met	allerlei	lichamelijke	klachten	en	

een	ongezonde	leefstijl.	De	ervaring	leert	dat	bij	psychosociale	problemen	

medicatie	en/of	doorverwijzing	naar	psychologische	zorg	niet	altijd	of	

niet	afdoende	werkt.	In	het	project	worden	Zorg	en	Welzijn	met	elkaar	

verbonden.	Binnen	de	groepspraktijk	Hoogezand-Sappemeer	Oost	

(ca. 10.000 patiënten)	is	een	welzijnscoach	aangesteld	die	meedraait	

met	spreekuren	van	huisartsen	en	praktijkondersteuners.	

De	welzijnscoach	gaat	met	doorverwezen	patiënten	in	gesprek	en	helpt	

ze	om	weer	meer	onder	de	mensen	te	komen,	om	aan	leuke	activiteiten	

in	de	wijk	mee	te	doen	of	om	bijvoorbeeld	zelf	vrijwilligerswerk	te	gaan	

doen.	De	coach	sluit	aan	op	wat	mensen	zelf	graag	willen	en	kunnen	en	

helpt	ze	om	zich	weer	bewust	te	zijn	van	hun	eigen	talenten	en	mogelijk-

heden.	Er	wordt	nauw	samengewerkt	met	vrijwilligers(organisaties) en	

professionele	organisaties	in	de	regio	Sappemeer.	In	2018	is	de	aanpak	

verbreed	naar	de	voormalige	gemeente	Slochteren.

Betrokken Bewoners
In	het	project	Betrokken	Bewoners	worden	bewonersinitiatieven	in	

Sappemeer	en	Noorderpark	gestimuleerd	die	zijn	gericht	op	onder	andere	

spelen	en	bewegen	in	de	wijk	en	op	samen	koken	en	eten.	Daarnaast	

worden	inwoners	gestimuleerd	om	maatschappelijk	mee	te	doen	en	om	

zich	in	te	zetten	voor	anderen	en	voor	de	leefbaarheid	in	de	wijk.	Er	is	

een	website	gemaakt	waarop	hulpvragen	en	hulpaanbod	op	het	gebied	

van	vrijwilligerswerk	en	informele	zorg	worden	uitgewisseld.	De	aanpak	

wordt	gecombineerd	met	persoonlijk	contact	en	bemiddeling	vanuit	

servicepunten,	waar	mensen	een	hulpvraag	kunnen	stellen	en	zelf	

kunnen	helpen.	In	2018	is	de	aanpak	verbreed	naar	Midden-Groningen.	

De algehele projectleiding is in handen van een medewerker van de 

gemeente Midden-Groningen.  Kwartier levert medewerkers voor drie 

projecten: welzijnscoaches en een coördinator/docent voor de cursussen 

Grip & Glans binnen het project Welzijn op Recept. Deelprojectleider voor 

Betrokken Bewoners/WeHelpen. Deelprojectleider voor Gezonde School. 

Opbouwwerkers ter ondersteuning van de werkgroep bewonersinitiatieven 

en de verdere ontwikkeling van servicepunten (met specifieke aandacht 

voor training, scholing en werving van vrijwilligers).

Meer Veerkracht Meer Glans	

Ouderen	helpen	om	meer	glans	aan	het	leven	te	geven.	Dat	is	het	

doel	van	Meer	Veerkracht	Meer	Glans.	Er	is	inmiddels	een	hechte	groep	

vrijwilligers	ontstaan,	die	zich	vol	enthousiasme	en	‘met	het	hart	op	de	

juiste	plaats’	inzet	voor	ouderen	in	onze	regio.	Dat	doen	ze	onder	meer	

door	het	organiseren	van	cursussen	die	ouderen	weer	op	weg	helpen.	

Ze	worden	hierbij	geholpen	door	een	welzijnscoach	van	Kwartier.	

Vooraf	hebben	ze	hun	eigen	kennis	verbreed	en	verdiept,	onder	andere	

door	het	volgen	van	cursussen	bij	Kwartier.	Niet	alleen	de	vrijwilligers,	

maar	ook	de	deelnemers	zijn	enthousiast.	Een	greep	uit	de	reacties:	

“Ik	heb	een	vriendschapsring	gekocht,	want	ik	heb	eindelijk	vriendschap	

gesloten	met	mijzelf”,	“Ik heb de moed gehad veel spullen uit het 

verleden op te ruimen en ik voel me geweldig”, “ik heb een stuk 

zelfvertrouwen terug.”	Kijk	op	https://youtu.be/ndFuIghETuE	voor	

een	film	over	de	lokale	aanpak	in	de	regio	Sappemeer.

Maatschappelijke participatie, 
                                eigen regie, veerkracht, 
                        meer bewegen en 
                                         gezonde voeding

Kwartier is nadrukkelijk betrokken bij het programma ‘Gezond en Sociaal’, dat is bedoeld voor alle inwoners van 

onze regio. Het programma, dat in 2017 is gestart en dat loopt tot 2020, wordt gefinancierd door het innovatiefonds 

FNO en de gemeente Midden-Groningen. Rode draad in de aanpak zijn het concept Positieve Gezondheid en de 

kernbegrippen maatschappelijke participatie, eigen regie, veerkracht, meer bewegen en gezonde voeding. 

samenwerkingsverbanden en worden fondsen en subsidies aangeboord om nieuwe initiatieven mogelijk te maken.<

Programma 

  ‘Gezond en 
Sociaal’

>  In ‘Gezond en Sociaal’ worden bestaande samenwerkingsverbanden versterkt, ontstaan nieuwe 
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Onbetaalde,	onverplichte	activiteiten	bevorderen	de	re-integratie	en	helpen	bij	het	verkrijgen	of	behouden	van	werkritme.	

Het	meedoen	en	meetellen	in	de	samenleving,	een	dagbesteding	hebben	en	het	aangaan	van	sociale	contacten	is	van	groot	belang	voor	je	welzijn	

en	welbevinden.	Drie	voorbeelden	uit	de	praktijk,	die	iets	zeggen	over	de	toegevoegde	waarde	van	maatschappelijke	activering	

(met het oog op privacy zijn de namen verzonnen). Maatschappelijke 
Activering

Mensen met lichamelijke klachten, waardoor zij niet meer kunnen 

werken. Vaak is er ook sprake van psychische problematieken. 

De financiële mogelijkheden van veel mensen is zeer beperkt (schulden, 

uitkering). Het gaat voornamelijk (maar niet alleen) om alleenstaanden 

in de leeftijdscategorie 40+. Een groot deel van deze mensen is het 

vertrouwen in de medemens verloren en heeft weinig zelfvertrouwen 

en een negatief zelfbeeld. Maatschappelijke activering zoekt de 

samenwerking met Taalhuis, bibliotheek, verschillende wijkcentra, 

Humanitas, Vrijwilligersteunpunt, Werkpro, WeHelpen, 

preventiemedewerkers Gkb, Fiduciazorg en verzorgingstehuizen.

Samenwerking met opbouwwerk

Vanuit	opbouwwerk	en	maatschappelijke	activering	is	in	west	en	oost	

Hoogezand	een	‘wijkhuiskamer’	opgezet.	In	west	voorziet	het	initiatief	in	

de	behoefte	aan	samenkomen	en	gezellig	samen	knutselen.	

Doordat	het	laagdrempelig	wordt	aangeboden	(er	wordt	bijvoorbeeld	

geen	financiële	bijdrage	van	de	bezoekers	gevraagd)	is	het	voor	iedereen	

toegankelijk.	In	Oost	is	het	project	nog	in	de	opstartfase,	maar	er	zijn	

enthousiaste	vrijwilligers	gevonden	die	mee	willen	helpen	met	het	

opstarten	en	het	uitvoeren	van	de	huiskamer.	In	Oost	wordt	tevens	de	

samenwerking	gezocht	met	Voor	Anker	en	St.	Jozef,	om	de	doelgroep,	

eenzame	ouderen,	een	plek	te	bieden	om	samen	te	komen.	

Uit	de	enquête	die	in	de	wijk	is	verspreid	kwam	naar	voren	dat	

er	behoefte	is	aan	een	ontmoetingsplek	voor	eenzame	mensen.	

De	huiskamer	is	een	antwoord	op	deze	behoefte.

Gerard 	is	via	melding	Huiselijk	Geweld	bekend	bij	het	Sociaal	Team.	Hij	is	door	een	faillissement	thuis	komen	te	zitten	en	is	

gaan	drinken.	Verder	heeft	hij	een	laag	zelfbeeld	en	vage	medische	klachten.	Zijn	situatie	escaleerde	af	en	toe	in	huiselijk	geweld.	

Na	een	periode	van	vrijwilligerswerk	is	Gerard	weer	gaan	werken.	Hij	volgt	nu	een	heftruckcursus.	Dit	vergroot	zijn	kansen	op	

de	arbeidsmarkt.	Gerard	heeft	geen	last	meer	van	vage	klachten	en	het	huiselijk	geweld	is	niet	meer	aan	de	orde.

Mieke is	eenzaam.	Ze	woont	alleen.	Bezoek	laat	ze	niet	binnen.	Na	gesprekken	met	een	zorgprofessional	van	Kwartier	is	

Mieke	begonnen	met	één	keer	in	de	week	een	naaicursus	in	het	wijkcentrum	te	volgen.	Een	paar	maanden	later	geeft	ze	aan	dat	

ze	wel	een	stapje	verder	wil.	Ze	gaat	naast	de	naaicursus	nu	ook	naar	de	wekelijkse	knutselclub.	Door	regelmatig	contact	te	onder-

houden	ervaart	Mieke	dat	ze	er	mag	zijn	en	durft	zich	meer	in	de	buurt	te	laten	zien.	Ze	geeft	aan	dat	ze	het	fijn	

vindt	dat	er	aan	haar	wordt	gedacht.	

Theo	is	na	jarenlange	verslavingsproblematiek	in	contact	gekomen	met	Maatschappelijke	Activering.	Hij	bleek	vrijwel	

de	hele	dag	binnen	te	zitten	en	weinig	contacten	te	hebben.	Door	de	verslaving	heeft	hij	een	slecht	gebit,	wat	andere	mensen	kan	

afschrikken.	Via	WeHelpen	is	hij	nu	laagdrempelig	aan	de	slag.	Met	intensieve	begeleiding	en	ondersteuning	kan	Theo	nu	met	

kleine	klusjes	hulp	bieden	bij	mensen	thuis.	Wanneer	hij	meer	zelfvertrouwen	krijgt	en	zijn	uiterlijk	is	verbeterd,	kan	hij	

waarschijnlijk	de	overstap	maken	richting	vrijwilligerswerk	en	misschien	zelfs	betaald	werk.	Door	het	contact	dat	

er	nu	met	Theo	is,	is	de	kans	op	een	terugval	kleiner	geworden.	
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Statutaire naam:

Stichting	Kwartier	Zorg	&	Welzijn

Publieksnaam (roepnaam)

Kwartier	Zorg	&	Welzijn (Kwartier)

Bezoekadres:

Laan	van	de	Sport	2

9603	TG	Hoogezand

	

Vestigingsplaats:

Hoogezand

Telefoonnummer	0598	364900

KvK	nummer	41015319

E-mailadres:

info@kwartierzorgenwelzijn.nl

Website:

www.kwartierzorgenwelzijn.nl		

					

Naast ons hoofdkwartier maken wij gebruik 
van de volgende locaties: 

Sociaal Team Zuid
Melkweg	145,	9602	JE	Hoogezand

Sociaal Team Oost
Rembrandtlaan	12,	9601	XS	Hoogezand

Sociaal Team West
Erasmusweg	147,	9602	AD	Hoogezand

Sociaal Team Slochteren
Hoofdweg	10a,	9621	AL	Slochteren

Sociaal Team Menterwolde
Troelstralaan	8,	9649	HN	Muntendam	

Jongerencentrum Amovement
Nieuweweg	4,	9603	BM	Hoogezand

Woldwijckcentrum
Pleiaden	21,	9602	KD	Hoogezand,	

MFC Foxhol
Pluvierstraat	11,	9607	RJ	Foxhol

Maatschappelijk Activiteiten Centrum
Julianaplein	1	,	9649	BX	Muntendam	

Algemene instellingsgegevens

Werkgebied
Kwartier Zorg & Welzijn is werkzaam in de gemeente Midden-Groningen. 
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Kwartier	Zorg	&	Welzijn	is	een	stichting.	De	directeur	van	de	stichting	legt	verantwoording	af	aan	het	bestuur.	

Het	bestuur	heeft	in	2019	tien	keer	vergaderd.	Besproken	zijn	onder	andere	de	volgende	onderwerpen:

 • Benoeming directeur  •  Keuze nieuwe accountant

 • Jaarrekening en jaarverslag 2018 •  Overstap naar andere bank

 • Kwartaalrapportages 2019 •  Evaluatie sociale teams en plan van aanpak 

 • Begroting 2020      doorontwikkeling van de sociale teams

Er	was	twee	keer	een	bestuurlijk	overleg	met	wethouder	en	portefeuillehouders	van	de	gemeente	Midden-Groningen.	

Samenstelling bestuur

Dhr.	E.	Ottens	 Voorzitter		 Mw.	F.	Sikkink	 Lid	bestuur

Dhr.	J.G.	Lolkema	 Penningmeester	 Mw.	J.	van	Loon	 Lid	bestuur

Mw.	M.R.M.	à	Nijeholt	 Secretaris

Directie		Mw.	J.	van	der	Wal,	tot	1	september	2019	l	Mw.	A.	Jaarsma,	vanaf	19	augustus	2019

Staf		De	stafafdeling	is	met	ingang	van	1	januari	2019	opgedeeld	in	twee	afdelingen:

	 •	 Administratie	en	HR	bestaat	uit	de	volgende	functies:	de	financiële	en	salarisadministratie,	

	 	 HR-administratie	en	advies.

	 •	 Team	Algemene	Zaken	bestaat	uit	de	volgende	werkgebieden:	facilitaire	zaken,	ICT,	officemanagement,		 	

	 	 receptie	en	communicatie.	Dit	team	werd	tot	1	september	2019	aangestuurd	door	de	teamleider	Algemene	Zaken.

Met	ingang	van	1	september	2019	zijn	beide	afdelingen	samengevoegd	tot	één	afdeling.

Sectoren		Kwartier	Zorg	&	Welzijn	is	opgedeeld	in	2	sectoren,	t.w.	sociale	teams	en	welzijn/maatschappelijke	diensten.	

Er	zijn	vijf	sociale	teams	die	regionaal	werken	in	de	gemeente	Midden-Groningen.	De	teams	worden	aangestuurd	door	

teamleiders.	Deze	teamleiders	vergaderen	twee	keer	per	maand	met	de	teamleider	sociaal	beleid	en	strategisch	adviseur	

van	de	gemeente	Midden-Groningen	over	inhoudelijke	zaken	(functionele lijn) betreffende	de	uitvoering	van	de	werkzaam-

heden	in	de	sociale	teams.	De	sector	welzijn/maatschappelijke	diensten	wordt	ook	aangestuurd	door	een	teamleider.	

Managementteam	De	directeur	vormt	samen	met	de	teamleiders	het	managementteam.

Het	MT	vergadert	een	keer	per	maand	en	geeft	beleidsadviezen	over	onder	andere	financiën	en	het	personeelsbeleid.	

Binnen	het	MT	vindt	ook	inhoudelijke	afstemming	plaats.

Ondernemingsraad	Kwartier	heeft	een	ondernemingsraad,	die	vier	leden	telt.	De	advies-	en	instemmingsbevoegdhe-

den	van	de	raad	zijn	vastgelegd	in	de	Wet	op	de	Ondernemingsraden	(WOR).	De	OR	zet	zich	in	voor	de	belangen	van	het	

personeel	zonder	het	belang	van	de	organisatie	daarbij	uit	het	oog	te	verliezen.	De	OR	heeft	eens	in	de	zes	weken	overleg	

met	de	directie	en	daarnaast	een	of	twee	keer	per	jaar	een	informeel	overleg	met	het	bestuur.	

Het	grote	thema	in	2019	was	vooral	de	bezuiniging.	Dit	had	zijn	weerslag	op	thema’s	als	flexibele	en	vaste	contracten,	

werkdruk	en	ziekteverzuim.	De	gestarte	inhoudelijke	bijeenkomsten	met	de	gemeente	raakten	daardoor	op	de	achtergrond.	

De	OR	heeft	zich	op	de	hoogte	laten	houden	van	de	ontwikkelingen	rond	de	bezuinigingen,	dacht	erover	mee	met	de	

directie	en	adviseerde	waar	mogelijk.

De	OR	is	betrokken	geweest	bij	de	ontwikkelingen	van	de	interne	organisatie	van	Kwartier.	Er	zijn	afspraken	gemaakt	met	

de	OR	van	de	gemeente	om	contact	met	elkaar	te	hebben	als	zich	thema’s	aandienen	die	in	beide	organisaties	spelen.

Advies	en	instemming	is	gegeven	over:

 • Regeling woon- werk verkeer aangepast/vermindering;

 • Risico-inventarisatie RIE door de gemeente in West;

 • Versnelde procedure aannemen CMJ-ers (toestemming van de OR) vanwege het afwijken van de 

  gebruikelijke procedure;

 • BHV en Arbobeleid;

 • Deelname procedure aanstelling nieuwe directeur.
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Personeel

Op	31	december	2019	waren	er	79	medewerkers	in	dienst.	Dit	zijn	er	19	minder	dan	op	31	december	2018.	

Dit	heeft	te	maken	met	de	aangekondigde	bezuinigingen	halverwege	2019.	In	november	2019	werden	de	bezuinigingen	

definitief.	Hierop	heeft	Kwartier	geanticipeerd	door	een	aantal	vacatures	niet	in	te	vullen	en	tijdelijke	contracten	niet	

om	te	zetten	in	vaste	contracten.	Dit	alles	heeft	voor	onzekerheden	en	wisselingen	in	de	teams	gezorgd.	Waar	nodig	is	de	

ontstane	vacatureruimte	opgevuld	met	tijdelijke	detacheringen.	Ondanks	de	onzekerheden	hebben	de	medewerkers	

met	grote	inzet	en	flexibiliteit	gezorgd	voor	goede	zorg	en	ondersteuning	van	de	cliënten.	

 Bezetting op 31-12-2018:

	 Aantal	werknemers					 79	 	

	 Aantal	fte																					 60,275

	 Aantal	mannen											 15

	 Aantal	vrouwen											 64

	 Gemiddelde	leeftijd	 40,6

Verzuim

Het	gemiddelde	ziekteverzuimpercentage	over	2019	was	7,7%.	Over	2018	was	het	gemiddelde	verzuim	8,51%.	

De	daling	die	in	2018	was	ingezet	heeft	zich	doorgezet	in	2019.	De	aandacht	voor	het	verzuim	heeft	zijn	vruchten	

afgeworpen.	Met	name	het	langdurend	verzuim	is	sterk	afgenomen.

Het verloop van het ziekteverzuimpercentage per kwartaal:

	 Eerste	kwartaal	 10%

	 Tweede	kwartaal	 9%

	 Derde	kwartaal	 5,9%

	 Vierde	kwartaal	 5,8%

Stagiaires

Ook	in	2019	zijn	er	stagiaires	ingezet	voor	een	meewerkstage	of	een	afstudeeropdracht.	

De	stagiaires	komen	met	name	van	het	HBO	Social	Work.	Op	31	december	waren	er	7	stagiaires	werkzaam.

Vrijwilligers

Binnen	de	diensten	die	Kwartier	aanbiedt,	levert	een	grote	groep	vrijwilligers	een	mooie	bijdrage.	

Ongeveer	90	vrijwilligers	hebben	een	vrijwilligerscontract	bij	Kwartier.	Daarnaast	assisteren	er	vrijwilligers	bij	

eenmalige	evenementen	en	andere	activiteiten.	Zonder	de	inzet	van	vrijwilligers	zou	dit	niet	mogelijk	zijn.

Afdeling HRM

In	januari	is	de	afdeling	HRM	ingericht	met	een	administratief	medewerker	HR	en	een	HR-	adviseur,	beiden	voor	20	uren	

per	week.	De	aandacht	was	vooral	gericht	op	de	implementatie	van	het	geautomatiseerde	Personeelsinformatiesysteem.	

Met	de	komst	van	dit	systeem	is	het	voor	medewerkers	mogelijk	om	via	één	portal	verlof	in	te	zien	en	aan	te	vragen,	

declaraties	in	te	voeren	en	persoonsgegevens	te	wijzigen.

Ook	is	er	met	de	komst	van	de	afdeling	HRM	één	centraal	punt	waar	de	stage-aanvragen	en	

de	contacten	met	de	scholen	gecoördineerd	worden.	

Verdeling FTE’s over de leeftijdscategorieën:

15-24	 	 1,95

25-34	 	 16,22

35-44	 	 10,18

45-54	 	 17,14

55-64	 	 13,90

65+	 	 0,87
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Werkplan en financiën 2019
Kwartier stelt ieder jaar een werkplan op. In dit plan beschrijven we onze voorgenomen activiteiten. 

Die activiteiten sluiten aan bij de opdrachten van de gemeente richting sociale teams en bij de andere 

opdrachten op het gebied van welzijn en maatschappelijke diensten. Daarnaast worden er projecten 

geïnitieerd die een maatschappelijk belang nastreven. Het werkplan wordt vertaald in een begroting. 

Werkplan en begroting worden ingediend en besproken met de gemeente. De projecten worden 

geheel of gedeeltelijk gefinancierd vanuit additionele fondsen.

In	2019	is	er	zeer	frequent	overleg	gevoerd	met	de	gemeente	over	de	subsidie	en	de	uitvoering	van	de	

voorgenomen	activiteiten	vanuit	het	werkplan.	De	bezuinigingen	van	de	gemeente	hebben	invloed	gehad	

op	enkele	beleidskeuze	van	Kwartier.

Staat van baten en lasten	 Resultaat Begroot Begroot 

	 	 	

 2019 2019 2020 

	 	 	

Baten	 €	 €	 €	

	 	 	

Subsidies,	fondsen	e.d.	 	5.203.787		 5.180.742		 5.116.477		

	 	 	

Deelnemersbijdragen	 	7.602		 	9.000		 	11.312		

	 	 	

Opbrengst	verhuur	 	588		 -		 -		

	 	 	

Totale baten  5.211.977   5.189.742  5.127.789 	

	 	 	

Lasten	 	 	 	

	 	 	

Personeel	 	4.956.422		 	4.863.824			 	4.663.909			

	

Overig	 	485.853		 588.090			 	514.335			

	 	 	

Totale lasten   5.442.275   5.451.914   5.178.244  	

	 	 	

	 	 	 	

	

Bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering	 		230.298-	 262.172-	 50.455-	

	 	 	

Financiële	baten	en	lasten	 	-		 -		 	-		

	 	 	

Exploitatieresultaat   230.298-  262.172- 50.455- 
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Toelichting op de jaarcijfers:

Kwartier	heeft	het	jaar	2019	afgesloten	met	een	negatief	resultaat	van	€	230.298,	terwijl	er	€	262.172	tekort	was	

begroot.	Het	tekort	werd	met	name	veroorzaakt	door	de	Sociale	Teams.	Door	een	bezuiniging	op	de	personeelsformatie	

binnen	de	Sociale	Teams	wordt	het	tekort	teruggedrongen	tot	(begroot)	€	50.455	in	2020.

Daar	waar	mogelijk	probeert	Kwartier	het	tekort	in	2020	verder	terug	te	dringen.	

Het	tekort	over	2019	is	ten	laste	gebracht	van	de	reserves.	

Kwartier	streeft	naar	een	algemene	reserve	van	20	%	van	de	omvang	van	de	totale	lasten	op	jaarbasis.	

Op	31-12-2019	bedroeg	de	algemene	reserve	11,06	%	van	de	totale	lasten	op	jaarbasis.	De	algemene	reserve	heeft	

als	doel	het	opvangen	van	onvoorziene	tegenvallers.	Tevens	draagt	de	algemene	reserve	bij	aan	de	liquiditeit	

van	de	stichting.

Mantelzorgbeleid	

Sinds	een	paar	jaar	zijn	wij	erkend	als	Mantelzorgvriendelijk	bedrijf.	Kwartier	heeft	een	mantelzorgvriendelijk	

personeelsbeleid	waarin	medewerkers	die	zorg	geven	aan	hun	naasten	makkelijker	over	hun	(soms	zware)	taken	kunnen	

praten.	Zij	vertellen	collega’s	en	leidinggevenden	nu	eerder	wat	hun	situatie	is	en	waar	ze	hulp	bij	kunnen	gebruiken.	

Ook	zijn	er	meer	mogelijkheden	om	de	combinatie	werk	en	privé	beter	vol	te	houden.	Bijvoorbeeld	verlofregelingen	

en	afspraken	over	werkuren	of	taken.	

Bedrijfsbureau 

Het	bedrijfsbureau	is	mede	verantwoordelijk	voor	de	strategische	bedrijfsontwikkeling	en	de	kwaliteit	van	de	

bedrijfsondersteunende	diensten	voor	het	primair	proces	binnen	de	organisatie	van	Kwartier	Zorg	&	Welzijn.	In	het	

bedrijfsbureau	zijn	de	volgende	werkgebieden	ondergebracht:	financiën,	human	resource,	facilitaire	zaken,	

communicatie	en	officemanagement.	Op	deze	werkgebieden	is	de	formatie	op	orde.	Na	het	vertrek	van	de	teamleider	

bedrijfsbureau	is	besloten,	mede	door	de	aangekondigde	bezuinigingen	van	de	gemeente,	om	deze	formatie	niet

opnieuw	in	te	vullen.	Het	bedrijfsbureau	valt	hierdoor	hiërarchisch	rechtstreeks	onder	de	directeur.		

Processen en systemen

Er	is	een	nieuw	personeelsinformatiesysteem	ingevoerd	waarbij	er	meer	inzicht	in	de	organisatie	ontstaat.	

Het	systeem	maakt	het	mogelijk	om	processen	makkelijker,	beter	en	efficiënter	te	sturen.	De	implementatie	is	gestart	

medio	2019.	Na	de	invoer	van	het	nieuwe	systeem	liepen	we	tegen	enkele	kinderziektes	aan.	Het	systeem	wordt	samen	

met	de	leverancier	steeds	beter	toegespitst	op	de	organisatie	van	Kwartier.	De	afronding	is	medio	2020.	
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