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In dit jaarverslag kijken we terug op een bijzonder en historisch jaar. Als samenleving maakten we iets mee 

dat we niet eerder meemaakten. Ons leven werd volledig op de kop gezet. We moesten roeien met de riemen die 

we eigenlijk niet (meer) hadden. 

Wij bedachten nieuwe wegen om in de anderhalve meter samenleving met cliënten en met elkaar in 

contact te blijven. Om mensen een hart onder de riem te steken. De helpende hand of een luisterend oor te bieden. 

Het leven een beetje leefbaar te houden. 

Dit jaarverslag laat zien dat je met vindingrijkheid en veerkracht veel kunt bereiken. Onze mensen hebben 

bergen verzet. Ik heb daar heel veel respect voor. En ik vind het een voorrecht om bij deze fantastische club te horen!                 

Namens iedereen van Kwartier wens ik u veel leesplezier.  

Adriana Jaarsma | Directeur Kwartier Zorg & Welzijn     

Nieuwe wegen    
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Als we dit interview afnemen is het voorjaar 2021. 
Nederland is druk bezig met inenten tegen het 
coronavirus. Langzaam maar zeker kruipen we uit 
het dal van de beperkingen. Hoe kijken jullie terug 
op het jaar waarover dit jaarverslag gaat?       
Ernst:  ‘In het jaar van COVID-19 moesten nieuwe wegen 

worden gevonden om met elkaar te communiceren en in 

contact te blijven. Ik vind het grote klasse hoe Kwartier 

het heeft opgepakt. En ondertussen ging het werk gewoon 

door. Jaarverslag, begroting, maar ook de herstructurering 

en de voorbereiding van de overgang van vijf naar vier 

Sociale Teams. Al die zaken kregen hun beslag, naast 

alle perikelen rond corona.’  

Adriana . ‘Het was óók een intensief jaar geweest 

zonder corona. Er stonden grote thema’s op de agenda. 

Ernst noemde ze al: de reorganisatie en de door-

ontwikkeling van de Sociale Teams. Op beide projecten 

kijk ik met een goed gevoel terug. Er was een prima 

samenwerking met alle betrokkenen, zoals HR, financiën, 

leidinggevenden en de gemeente.’ 

Ernst:  ‘Ik denk dat we steeds beter in onze rollen komen. 

De gemeente als opdrachtgever en Kwartier als uitvoer-

der. Verschillende rollen, maar we staan voor hetzelfde: 

een goede kwaliteit van zorg en welzijn voor de mensen 

in Midden-Groningen. Die gezamenlijke missie zie je heel 

mooi in de samenstelling van de Sociale Teams.’

De gemeente heeft Kwartier gevraagd om een 
bijdrage te leveren aan Hart voor Midden-Gronin-
gen, een onderdeel van het Nationaal Programma 
Groningen (NPG). Hoe ziet die bijdrage eruit?    
Adriana:  ‘Eén van onze leidinggevenden, Marion Stuut, 

is lid van het kernteam van Hart voor Midden-Groningen. 

Gedurende 10 jaar worden verschillende projecten 

uitgevoerd, onder andere op het gebied van jeugd- en 

jongerenwerk+ en armoede. Eén van de projecten 

waarbij wij zijn betrokken is gericht op het doorbreken 

van generatie-op-generatie armoede.’    

Ernst:  ‘Met de invulling van dit programma kiest de 

gemeente voor een doelgroep die wel een steuntje in de 

rug kan gebruiken. Dat is een goede zaak. We hebben in 

onze regio, vergeleken met de rest van Nederland, veel 

kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke 

beperking. Laaggeletterdheid en armoede komt ook veel 

voor. Dat maakt dat er meer gezinnen zijn waar meerdere 

problemen spelen. Ik hoop dat de programma’s bijdragen 

aan verbetering. Jongeren moeten de kans krijgen om zich 

optimaal te ontwikkelen, vooral in Midden-Groningen.’ 

Waren er zorgen in 2020?   
Adriana:  ‘Ik heb vaak gedacht aan kwetsbare kinderen. 

Hoe gaat het met die kinderen nu ze veel thuis moeten 

zitten en niet naar school kunnen? We hebben 

noodopvang geregeld voor crisissituaties. 

Ook over kwetsbare volwassenen heb ik me zorgen 

gemaakt. Mensen die eenzaam zijn. Ik ben blij dat sociaal 

werkers als cruciale beroepsgroep zijn aangemerkt. 

Wat hebben we onze flexibele kant moeten laten zien... 

En onze veerkracht. We hebben veel gepland. 

En vervolgens was het afwachten of iets kon doorgaan. Als 

dat niet kon, dan gingen we met elkaar op zoek naar alter-

natieven. We lieten ons niet kisten. Maar je vraagt 

je op een bepaald moment wel af: ‘hoe gaan we het 

redden?’ Thuiswerken, voor je kinderen zorgen, thuiso-

derwijs… Hoe lang hou je dat vol? Dan ben je blij met de 

berichtgeving over vaccins die bijna beschikbaar zijn. Dan 

weet je dat er licht is aan het eind van de tunnel.’     

Wat was persoonlijk het moeilijkste?      
Adriana:  ‘Los van alle narigheid vond ik de eerste 

fase van corona ook wel een moment van onthaasten. 

Ik zag mijn agenda leeglopen. Alle afspraken werden 

afgezegd. Tegelijk had ik een unheimisch gevoel: hoe 

hou je grip op de organisatie als je thuis moet werken? 

Hoe blijven we met elkaar in verbinding? Aan de ene 

kant wil je het goede voorbeeld geven met thuiswerken, 

aan de andere kant wil je grip houden op je organisatie. 

Dat is een soort spagaat. We hebben met elkaar een jaar 

van topsport achter de rug. Mentale topsport.’

Ernst:  ‘Die innerlijke strijd herken ik wel. 

Naast mijn bestuurswerk bij Kwartier ben ik directeur 

van Werkplein Ability bij de gemeente Het Hogeland. 

Tijdens de eerste golf zijn veel sociale werkvoorzienin-

gen langere tijd gesloten. Wij hebben ervoor gekozen 

om maar één week dicht te blijven. Waarom? 

Omdat structuur en dagritme enorm belangrijk zijn voor 

de collega’s van de sociale werkvoorziening. Met wat 

passen en meten en met inachtneming van de vereiste 

anderhalve meter konden we doordraaien. 

Tijdens de tweede golf bleven overigens vrijwel alle 

sociale werkvoorzieningen geopend.’       

Hoe zorgde je in die hectische tijd 
voor ontspanning?    
Ernst:  ‘Net als veel Nederlanders trok ik de wandel-

schoenen aan. Meters maken in de buitenlucht. 

Eén van mijn grote hobby’s is muziek.

Ik speel euphonium bij een muziekvereniging. 

Maar dat kon helaas niet meer.’    

Adriana:  ‘Als ik om tien uur ’s ochtends mijn eerste 

afspraak had, dan ging ik soms vooraf een blokje rennen. 

De rode draad in mijn leven is sport. Dat houdt mij 

op de been.’  

Wat neem je van de coronatijd mee naar 
het post-coronatijdperk?     
Adriana:  ‘Meer thuiswerken. We hebben ervaren dat 

je ook op afstand goed contact kan hebben. Dat dit heel 

efficiënt en effectief kan zijn. Dat geldt vooral voor het 

overleg met collega’s. Minder voor het contact met onze 

cliënten. Die blijven we uiteraard opzoeken. Dat is een 

belangrijk deel van onze kracht.’ 

Ernst:  ‘Het thuiswerken inclusief contact op afstand 

heeft zichzelf bewezen. Het is een goed alternatief om 

even met elkaar te overleggen zonder te moeten reizen. 

Maar het is wat Adriana zegt: het is vooral geschikt 

voor wat zakelijker gebruik.’       

Wat ga je als eerste doen als het leven weer 
een beetje zijn gewone gang gaat? 
Ernst:  ‘Muziek maken. En weer naar concerten. 

Randy Newman staat nog op mijn lijstje. En de Mattheus 

Passion. Ik heb vouchers voor verschillende concerten.’  

Adriana:  ‘Het lijkt me gaaf om met alle medewerkers 

bij elkaar te komen en feest te vieren. Eten, drinken, 

muziek, voetjes van de vloer, bijpraten. Het idee dat je 

weer kunt gaan en staan waar je wilt geeft een 

geweldig vrijheidsgevoel.’  

Als er één woord is dat van toepassing is op de inzet van de 
mensen van Kwartier in 2020, dan is dat het woord bewonderens-
waardig. Dat vinden directeur Adriana Jaarsma en bestuursvoor-
zitter Ernst Ottens. Ondanks alle coronabeperkingen werden 
er organisatorisch meters gemaakt en ging het bieden van zorg  
en welzijn gewoon door. Of beter: ‘ongewoon door’, want in de 
anderhalve meter samenleving was nauwelijks ruimte voor  
persoonlijk contact en werden nieuwe manieren gevonden  
om met cliënten en met elkaar in contact te blijven.      

Directeur Adriana Jaarsma en bestuursvoorzitter Ernst Ottens over 2020 

‘We hebben met elkaar 
een jaar van mentale 

topsport achter de rug’
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‘Bij maatschappelijke activering gaat het vaak om 

mensen die weinig contacten hebben. Ze hebben nau-

welijks of geen verbinding met de maatschappij en ze 

bevinden zich in een kwetsbare situatie. Meestal hebben 

ze geen baan. Door verschillende gebeurtenissen is het 

vertrouwen in de medemens en de samenleving ver te 

zoeken.’ Brenda gaat bij deze mensen op huisbezoek. 

Probeert een vertrouwensband op te bouwen. 

‘We zetten samen de mogelijkheden op een rij. 

Wat zou je willen doen waardoor je weer een beetje 

meedoet in de maatschappij?’ Vaak is vrijwilligerswerk 

het hoogst haalbare. Maar dat kan al een té grote stap 

zijn. Dan is het al mooi als iemand één of twee keer in 

de week koffie gaat drinken in het wijkcentrum.’  

Luisteren, luisteren, luisteren  

Luisteren, luisteren, luisteren. Dat is een belangrijk 

deel van haar werk. Mensen de tijd geven. Maar ook 

vragen stellen. ‘Soms komt er in de eerste gesprekken 

weinig uit. Maar ik ben er wel. En daarmee laat ik zien 

dat ik er vertrouwen in heb. Ieder mens heeft wel iets te 

bieden. De één is heel creatief, de ander kan goed 

verhalen vertellen. En ga zo maar door.’ Al pratende 

probeert ze erachter te komen wat iemand leuk of 

interessant vindt om te doen. ‘Waarvan gaan iemands 

ogen weer schitteren? Dat probeer ik te ontdekken. 

Belangrijk is dat er iets van vertrouwen terugkomt. 

Dat je in jezelf gaat geloven en dat je durft te 

vertrouwen op een ander. Dat er mensen zijn die 

het goed met jou voor hebben.’

Een soort troost 

Je moet leren dat het belangrijk is om hulp te 

vragen en te aanvaarden, zegt Brenda. ‘Ik heb dat 

zelf ook moeten leren. Ik heb lang gedacht dat ik alles 

alleen moest oplossen. Niet dus. Helemaal niet nodig. 

Er is niets mis mee om een beroep te doen op anderen. 

Door dat besef ontstond bij mij de motivatie om 

sociaal werk te gaan doen. Ik wil mensen helpen. 

Een duwtje in de rug geven waardoor ze beter in 

hun vel gaan zitten. Wat meer gaan lachen. 

Het gevoel hebben dat ze iets betekenen voor een 

ander. Dat ze van waarde zijn. 2020 was een vreemd 

jaar. Sommige cliënten hadden zoiets van: 

door corona zit iedereen nu thuis, ik ben niet 

meer de enige die alleen is. Dat gaf een soort 

troost. Maar voor anderen was het een 

heel moeilijk jaar.’    

Brenda Dijkstra wil 
iemands ogen weer 

zien schitteren 
   Belangrijk is 

dat er iets van 

vertrouwen terugko
mt. Dat je in jeze

lf        

 gaat geloven en d
at je durft te 

   vertrouwen op 
een ander. Dat er

 

mensen zijn die h
et goed met 

     jou voor heb
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Ze studeerde Engels aan de leraren-
opleiding, maar ze koos uiteindelijk – na 
de opleiding SPH – voor de sector zorg en 
welzijn. Brenda Dijkstra (28) werd sociaal 
werker. Bij Kwartier houdt ze zich bezig 
met maatschappelijke activering. 
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‘Grip geeft het 
     leven glans’

Eva Dehé was jarenlang (mede-) organisator 
van de Dag van de Dialoog in Midden-Groningen. 
Door die activiteit kwam ze in contact met zorg en 
welzijn. De kennismaking beviel zo goed dat ze bij 
Kwartier aan de slag ging als docent Grip & Glans. 
Daarnaast is ze trainingsacteur.

Eva Dehé, docent Grip & Glans: 

E
V

A

Grip & Glans is bedoeld voor mensen die door omstan-

digheden even uit balans zijn. Die omstandigheden 

hebben meestal te maken met sociale relaties en sociale 

rollen, zingeving en gezondheid. ‘Dit gaat vaak ten koste 

van je welbevinden, de glans’, zegt Eva. ‘Het uit zich in 

bijvoorbeeld somberheid, angst, eenzaamheid en licha-

melijke klachten. Tegelijkertijd ervaren mensen ook vaak 

een verminderd vermogen om zelf iets aan de situatie 

te doen. Ze krijgen geen grip op hun situatie, waardoor 

een negatieve spiraal kan ontstaan van steeds minder 

welbevinden en eigen regie.’

Eva en haar collega-docenten helpen mensen om weer 

grip en glans te krijgen. Niet door therapie of moeilijke 

gesprekken, maar door aan het werk te gaan met dingen 

waardoor iemand weer zin krijgt in de dag van morgen. 

‘Haalbare stappen, elkaar ontmoeten, nieuwe mensen 

leren kennen, je nuttig voelen. Het is een verrijking van 

je leven.’ De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeen-

komsten van ongeveer twee uur. Na drie maanden volgt 

een terugkombijeenkomst. Groepen bestaan uit acht 

tot twaalf deelnemers en worden geleid door getrainde 

G&G-docenten. 

Gelukkig en gezond

Het programma is voortgekomen uit het onderzoekspro-

gramma van prof. dr. Nardi Steverink, die is verbonden 

aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair 

Medisch Centrum Groningen. In haar onderzoek staat de 

vraag centraal hoe het komt dat sommige mensen tot op 

hoge leeftijd gezond en gelukkig blijven, terwijl anderen 

daar veel moeite mee hebben. Hoe valt dit te verklaren 

vanuit sociale en psychologische factoren? Veel onder-

zoek heeft al aangetoond dat sociale relaties - zowel in 

termen van persoonlijke relaties als van maatschappe-

lijke rollen - van groot belang zijn voor het welbevinden 

op latere leeftijd en zelfs voor de lichamelijke gezond-

heid en de levensduur van mensen. Daarnaast blijkt 

dat mensen ook zelf een bijdrage kunnen leveren om 

gelukkig en gezond oud te worden.

Welbevinden en zelfregie 

Naast informatie en uitleg bestaat elke bijeenkomst uit 

oefeningen over het werken met de GLANS-schijf. Dat 

zijn de vijf belangrijkste aandachtspunten met het oog 

op welbevinden en zelfregie: Gezondheid en gemak, 

Lichamelijk en leuke bezigheden, Affectie, Netwerken 

uitbouwen en Sterke punten ontdekken. De eerste let-

ters vormen het woord GLANS. ‘Je bepaalt zelf op welk 

gebied of welke gebieden je iets wilt veranderen. En wát 

je wilt veranderen. Stapsgewijs werk je vervolgens aan 

het realiseren van je doel. Het is steeds weer prachtig 

om te zien dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen, zich 

bewuster worden van hun eigen kunnen en positiever 

naar hun toekomst gaan kijken.’  

  Het is steeds weer prachtig om te zien 
dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen, zich    
    bewuster worden van hun eigen kunnen en 
  positiever naar hun toekomst gaan kijken.  
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   Ieder mens verdient een r
espectvolle 

benadering en de kans o
m iets te doen 

         waar je je go
ed bij voelt.

de kwaliteiten 
versterken’

‘We willen 
van mensen 

Het Maatschappelijk Activiteitencentrum (MAC) 
Midden-Groningen in Muntendam biedt diensten en 
activiteiten op het gebied van welzijn, werk, inkomen en 
zorg. Mensen kunnen er binnenlopen voor informatie, 
advies en ondersteuning. Ook de Vrijwilligerscentrale 
is er gevestigd. Deze bemiddelt bij vrijwilligerswerk 
en vrijwillige hulp. Hanita Beumkes is coördinator 
van het MAC.

Hanita Beumkes, coördinator MAC Midden-Groningen: 

Hoe kunnen we welzijn, werk, inkomen en zorg met 

elkaar verbinden? Het was deze vraag die in 2016 leidde 

tot de oprichting van het MAC Menterwolde. Onderzoek 

leert dat problemen en ondersteuningsbehoeften op de 

vier genoemde aandachtsgebieden meestal niet los van 

elkaar staan. Daarom is het zinvol dat ze in samenhang 

worden opgepakt. ‘We willen de kwaliteiten van mensen 

versterken’, zegt Hanita. ‘Mensen ondersteunen bij 

zelfredzaamheid en ze activeren naar werk, vrijwilligers-

werk of een activiteit. Het is belangrijk om te ervaren dat 

bijvoorbeeld vrijwilligerswerk leuk is. Dat je daarmee 

sociale contacten opdoet en zinvol bezig bent en je 

werkervaring vergroot als je op zoek bent naar werk.’ 

Lage drempel 

Met mensen die zich aanmelden als vrijwilliger 

wordt gezocht naar het best passende vrijwilligerswerk. 

Er is een vacaturebank met ruim 100 vrijwillige 

vacatures. Vrijwilligerswerk kan ook betekenen dat 

iemand gaat klussen voor de vrijwillige hulpdienst. 

Kleine tuinklusjes zoals onkruid verwijderen, 

grasmaaien. Vervoer naar arts of ziekenhuis. Hulp bij 

computer-, smartphone- of tabletgebruik. Een maatje 

voor de gezelligheid. ‘De oriënterende gesprekken met 

nieuwe vrijwilligers worden gevoerd door vrijwilligers 

die al wat langer bij ons actief zijn. Daardoor is de 

drempel laag.’ Ook binnen het MAC zijn activiteiten 

waarvoor vrijwilligers nodig zijn. Bijvoorbeeld bij de 

Ruilderij en Leutje Ruilderij (tweedehandskleding voor 

volwassenen en kinderen). Of bij het Leespunt. 

De bibliotheek van het MAC telt inmiddels meer 

dan 5000 boeken. 

Respectvolle benadering 

Naast de Vrijwilligerscentrale, de kledingruilwinkel en 

het Leespunt biedt het MAC onderdak aan het Taalcafé 

(taalmiddag voor nieuwkomers), het Taalhuis (Nederlandse 

les voor laaggeletterden), de Breigroep en de Naaiclub, 

Dagactiviteit ouderen (een leuke ochtend voor ouderen 

en/of mantelzorgers die er even uit willen), het Dorpsin-

formatiepunt (voor informatie over bijvoorbeeld het invullen 

van formulieren), DigiPunt (hulp bij computer- of tabletge-

bruik), het Juridisch spreekuur (iedere woensdag), Humani-

tas (hulp aan nieuwkomers) en Vrijwillige Hulp (bemiddelen 

bij hulpvragen). Gevraagd naar haar drijfveer hoeft Hanita 

niet lang na te denken. ‘Ik wil mensen helpen. Ieder 

mens verdient een respectvolle benadering en de kans 

om iets te doen waar je je goed bij voelt.’
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Een bizar jaar 
waarin veerkracht veel 
mogelijk maakte 

Het jaar 2020 is het jaar dat onze samenleving op zijn kop zette. 
Leidinggevenden Sociale Teams Ina Bouius en Marion Stuut en 
leidinggevende welzijn en samenleving Kees Dijkstra blikken terug 
op een bizar jaar, waarin ondanks alle beperkingen toch 
heel wat meters zijn gemaakt.

Hoe kijk je terug op 2020?  
Marion:  ‘Het was een heftig jaar. Locaties moesten sluiten. 

Medewerkers gingen vanuit huis werken. Met cliënten 

alleen telefonisch contact of via beeldbellen. Voor spoed-

eisende zaken hebben we Team Urgent opgericht. Als we 

de situatie op afstand niet goed konden beoordelen, zijn 

we ter plaatse gaan kijken. Voor kinderen uit kwetsbare 

gezinnen is noodopvang geregeld. Naast de expertise van 

onze eigen teams konden we een beroep doen op de 

kennis en kunde van twee gedragswetenschappers en 

twee werkbegeleiders en de coördinator OGGz.’   

Ina:  ‘Iedereen moest wennen aan de nieuwe manier van 

werken. Het kost even tijd voordat je met de techniek uit de 

voeten kunt. Het is nogal wat: je werk doen, voor je 

kinderen zorgen en ook nog een beetje aan jezelf denken. 

Dat vraagt veel energie. En steeds die onzekerheid. 

Hoe lang moeten we het nog volhouden? Wat is het voor-

uitzicht? Hopelijk gaat het vaccineren in 2021 perspectief 

bieden. Er zijn hele mooie dingen bedacht, bijvoorbeeld 

maatschappelijk werkers die dagelijks belden met angstige 

en eenzame inwoners. Ik zag veel gedrevenheid en betrok-

kenheid om onze gezinnen te blijven ondersteunen.’    

Kees:  ‘Door het wegvallen van de gebruikelijke structuur 

werden de effecten van ons werk duidelijker dan ooit.  

Er wordt wel eens gevraagd: wat is het nut en de noodzaak 

van jullie inzet? De coronacrisis maakte heel duidelijk wat 

er gebeurt als wij ons werk minder effectief kunnen doen. 

Dan blijven veel problemen achter de voordeur. Volwasse-

nen en kinderen zijn niet zichtbaar achter een dichte deur. 

Als de voordeur weer open gaat, dan zie je wat er aan de 

hand is. We moeten ons voorbereiden op veel werk in onze 

sector na ‘coronatijd’, als gevolg van de effecten van de 

langdurige isolatie van inwoners.’

Het was ook het jaar van de herstructurering van 
Kwartier. Hoe is dat gegaan?   
Marion:  ‘Bij onze herstructurering hebben we bekeken 

welke scenario’s er mogelijk zijn om je organisatiestructuur 

neer te zetten. We zijn een relatief kleine organisatie. Waar 

we naartoe wilden was een compacte organisatiestructuur. 

Daarom zijn we - met instemming van de ondernemings-

raad - van twee leidinggevenden en vijf teamleiders, naar 

drie leidinggevenden en vier teamcoaches gegaan. 

Dat vergroot onze slagvaardigheid. 

De drie leidinggevenden vormen samen met de 

HR-adviseur, de financieel controller en directeur 

Adriana Jaarsma het managementteam. We hebben 

allemaal onze taken en verantwoordelijkheden. 

Door de organisatieverandering konden we bovendien 

beantwoorden aan een bezuinigingsopdracht.’

Een ander project was de doorontwikkeling van de 
Sociale Teams. Waarom was dat nodig?    
Ina:  ‘Uit evaluatie bleek dat de basis op orde is, maar dat 

er ook een aantal verbeterpunten waren. Daarom is begin 

2020 een werkgroep opgericht vanuit de gemeente en 

Kwartier, die heeft ingezet op een nieuwe inrichting van 

de Sociale Teams. Onder leiding van de Projectleider 

doorontwikkeling Sociale Teams is onderzocht welke 

omvang en samenstelling optimaal zijn om beslagen ten

 ijs te komen. Dat leidde tot de keuze om van vijf naar 

vier integrale teams te gaan.’

Marion:  ‘Integraal werken blijft uitgangspunt, met focus op 

preventie, eigenaarschap, eigen kracht en inzet van eigen 

netwerk. Daarnaast gaan we een werkwijze met uniforme 

werkprocessen ontwikkelen voor veiligheid/chronische/

complexe casussen gezinnen, OGGz-WvGGz en onderwijs. 

Ook de aansturing van de vier integrale teams is 

aangepast aan de nieuwe inrichting.’ 

Ina:  ‘We hebben gekozen voor vier coaches in de teams die 

de medewerkers inhoudelijk aansturen, ondersteunt door 

twee gedragswetenschappers en een coördinator OGGz. 

Daarnaast zijn twee leidinggevenden voor de sociale teams 

aangesteld. In 2020 zijn alle voorbereidingen voor de 

veranderingen in gang gezet. Op 1 februari 2021 start de 

vernieuwde opzet.’  

Kwartier is betrokken bij het Nationaal Programma 

Groningen (NPG) en Hart voor Midden-Groningen. 

Wat houdt dit in?  
Marion:  ‘Het NPG is bedoeld als investering in een gezonde 

toekomst voor alle Groningers. Vanuit dit programma 

zijn gelden beschikbaar gesteld voor verbetering van de 

leefbaarheid en duurzaamheid. Dat heet Hart voor Midden 

Groningen. Wij zijn betrokken bij thema’s rond “sociaal” en 

“jeugd”. Bij “sociaal” wordt onder andere ingezet op het 

doorbreken van generatie-op-generatie armoede. Jongeren 

moeten de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen in 

Midden-Groningen. Verder zijn we betrokken bij projecten 

om mensen te begeleiden bij het wegwerken van schulden.’  

Als er iets is waarop het jaar 2020 een beroep 

heeft gedaan, dan is dat ongetwijfeld ons uithou-

dingsvermogen. Wat betekende dat voor zorg en 

welzijn in Midden-Groningen?       
Kees:  ‘Je zag een enorme veerkracht. Organisaties die 

de lijnen naar elkaar kort hielden. Regels en procedures 

verdwenen naar de achtergrond. Er was een unaniem 

besef: het werk moet worden gedaan. We kunnen 

mensen niet in de kou laten zitten. Onze welzijnsteams 

gingen intensieve verbindingen aan met de Sociale 

Teams. Bijvoorbeeld jongerenwerkers en casemanagers 

jeugd wisten elkaar prima te vinden. Er ontstond een 

mooie wisselwerking. Omdat jongerenwerkers out-

reachend werken, dus in contact treden met groepen, 

kunnen ze problematiek signaleren die soms verborgen 

blijft voor de reguliere hulpverlening.’ 

Het aloude straatwerk heeft in coronatijd een 

impuls gekregen?
Kees:  ‘Absoluut. Hetzelfde geldt voor de waardering 

van menselijk contact en verbondenheid in buurten en 

wijken. Wat we horen is dat mensen zich plotseling 

realiseerden hoe waardevol het is om samen iets te doen. 

Als corona is bedwongen verwacht ik veel buurtbarbe-

cues. Maar ook vrijwilligershulpdiensten krijgen het 

druk. Mensen hebben nagedacht over wat ze nou echt 

belangrijk vinden in het leven. Iets voor een ander 

betekenen hoort daar beslist bij. We worden gewoon 

gelukkiger als we iets voor een ander doen.’ 

Ina en Marion knikken instemmend. ‘Mooi gesproken 

Kees’, klinkt het. ‘Spijker op zijn kop’. 
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Eén van de positieve dingen van de corona-tijd 
is dat er mooie initiatieven ontstonden om elkaar 
een schouderklop te geven of een hart onder de riem 
te steken. Bijvoorbeeld een soep-op-de-stoepactie. 
‘Door corona werd de wereld ineens heel klein’, zegt 
opbouwwerker Marije Ribbink. ‘Dan is het mooi als 
je aan elkaar denkt en dat ook laat blijken, bijvoor-
beeld door iemand die het moeilijk heeft te verrassen 
met een lekkere kom soep. Je merkte dat iedereen 
blij was met zo’n gebaar.’

De maanden van beperkte sociale contacten hebben vol-

gens Marije aangetoond dat de eigen buurt of straat heel 

belangrijk is voor het welzijn van mensen. ‘En dan gaat 

het niet alleen om schone straten, maar vooral om saam-

horigheid. Vanuit die onderlinge verbondenheid kunnen 

mooie dingen ontstaan.’ Belangrijk is dat een idee niet 

van bovenaf wordt opgelegd, maar vanuit de mensen 

zelf komt. Dat vergroot het draagvlak. ‘Als opbouwwer-

kers helpen wij om de initiatieven handen en voeten te 

geven. Daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Waar 

het om gaat is een goede balans tussen wat mensen zelf 

willen en kunnen en de toegevoegde waarde van jou als 

opbouwwerker. Je moet weten wanneer je een stapje 

terug moet doen en wanneer je juist een stapje extra 

moet zetten.’ 

Een leefbare gemeenschap 

De opbouwwerker is een netwerker die burgers, 

gemeenten en organisaties stimuleert en ondersteunt 

bij het aanpakken van sociale en fysieke vraagstukken 

in wijken, dorpen en steden. ‘Dat betekent ook dat je te 

maken krijgt met alle lagen van de bevolking. 

Van de gepensioneerde wetenschapper en de alleen-

staande moeder of vader tot en met de staalarbeider 

en de beroepsmilitair. Juist die variatie vind ik heel 

aantrekkelijk.’ Wat corona nadrukkelijk zichtbaar heeft 

gemaakt, zo besluit Marije, is dat ieder mens een 

bepaalde kwetsbaarheid heeft. ‘Ik vond het mooi dat 

Mark Rutte dat uitsprak tijdens één van de corona-

persconferenties. Iedereen heeft soms steun nodig. 

Maar wat ook weer eens is gebleken is dat mensen 

boven zichzelf kunnen uitstijgen. Het is prachtig om 

daar als opbouwwerker je steentje aan bij te dragen. 

Een leefbare gemeenschap door het versterken van 

de sociale samenhang, daar gaat het om.’ 

  Maar wat ook weer eens is geblek
en is 

dat mensen boven zichzelf kunne
n uitstijgen.     

  Het is prachtig om daar als opbou
wwerker     

         je steentje aan bij te 
dragen.

‘Vanuit 
onderlinge

 

kunnen mooie 
dingen 

ontstaan’

verbondenheid
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Een goede start is cruciaal 
voor ontwikkeling, gezond-

heid en welzijn van het kind, 
ook in haar of zijn latere 

leven. Zonder een goed begin 
is er op latere leeftijd een 
grotere kans op fysieke en 

psychische problemen. Vaak 
zijn sociale risicofactoren en 
het gebrek aan beschermende 

factoren de oorzaak van een 
slechte start. De Lokale 
Coalitie Kansrijke Start 
(gericht op de periode - 

10 maand en de eerste 
1000 dagen) wil daar iets 
aan doen. leidinggevende 

Sociale Teams Marion Stuut 
vertelt er meer over.   

‘Sommige kinderen hebben vanaf de geboorte al te maken met stress, 

bijvoorbeeld door slechte voeding, mishandeling, ouders die voortdurend ruzie 

maken. Dan begin je al met een achterstand in je leven. Om dit te voorkomen is het 

enorm belangrijk dat we stressvolle situaties al tijdens de zwangerschap signaleren. 

Dat is wat we proberen te doen met de Lokale Coalitie.’ De Lokale coalitie is een 

samenwerking tussen kinderopvang, verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, GGD 

en Sociaal Team. De coalitie maakt gezamenlijke afspraken over het eerder bereiken 

van kwetsbare ouders, over signalering, doorverwijzing en over hoe begeleiding 

rond kwetsbare gezinnen voor en tijdens de zwangerschap en na de geboorte, 

verbeterd kan worden. 

Een mooie uitdaging  

‘Als een moeder aangeeft zich zorgen te maken over de zwangerschap of de 

periode na de zwangerschap, dan doet de verloskundige een aanmelding bij de GGD. 

Er volgt dan een gesprek met een jeugdverpleegkundige van de GGD. 

Die bekijkt vervolgens wat er nodig is. Soms kan de GGD iets betekenen. Soms is 

er doorverwijzing naar het Sociaal Team. Verder hebben we een multidisciplinair 

overleg over eerste lijn zwangerschap. We kijken dan wie van de coalitiepartners het 

meest geschikt is om een bepaalde vraag op te pakken. Dat is soms voldoende. 

Een van de partners bekijkt dan samen met de moeder of ouders hoe ze verder 

gaan. Hoe beter we elkaar binnen de coalitie weten te vinden, hoe beter we mensen 

kunnen helpen. Waar het om gaat is dat iemand op het juiste moment de juiste zorg 

krijgt bij de juiste hulpverlener.’ Marion wist als kind al dat ze ‘iets’ met mensen 

zou gaan doen. ‘Het is wel een beetje anders gelopen. Ik dacht altijd dat het iets 

creatiefs zou worden. Iets met mijn handen doen. Dat werd het dus niet, maar 

het is wel een leuke hobby. Als leidinggevende werk ik niet mét cliënten, 

maar ik werk wel altijd vóór ze. Ik vind het een mooie uitdaging: de mogelijkheid 

om voor een grotere groep iets te betekenen.’  

Het is enorm belangrijk dat we stressvolle situaties al tijdens de     zwangerschap signaleren. 

Elk 
kind 

verdient 
een 

goede 

Lokale Coalitie Kansrijke Start 
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‘Wij werken in het vrijwillig kader. Dat wil zeggen 

dat ouders die het gezag hebben over hun kinderen 

zelf bepalen wat er op het gebied van hulpverlening 

gebeurt. Wij ondersteunen ze en we hopen dat ze naar 

onze adviezen willen luisteren. Maar het zijn de ouders 

die beslissen.’ Als de hulpverlener het gevoel heeft dat 

een ouderlijke beslissing onveilig of bedreigend is voor 

de ontwikkeling van het kind, dan kan een verzoek tot 

onderzoek worden gedaan bij de Raad voor de Kinderbe-

scherming. ‘Wij vragen ze te beoordelen of de hulpver-

lening in het vrijwillig kader kan blijven of dat er een 

kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Vaak is dat een 

ondertoezichtstelling van het kind.’ 

Situatie verbeteren  

Deze route bestaat nog steeds, maar er is een stap 

tussen geplaatst: de Beschermtafel. Er wordt wel een 

verzoek tot onderzoek gedaan, maar er is óók overleg 

tussen een vertegenwoordiger van de Raad voor de 

Kinderbescherming, de ouders, belangrijke derden en de 

hulpverlening. Ook tieners kunnen aanschuiven bij het 

overleg. Het doel is te komen tot een beslissing die de 

ontwikkeling van het kind ten goede komt. Er zijn drie 

mogelijke uitkomsten. Eén van de mogelijke uitkomsten 

is dat de vrijwillige hulpverlening kan worden voort-

gezet. Er is vertrouwen dat het gezin de situatie samen 

met de hulpverlening kan verbeteren. Er komt dan geen 

onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming.

Uitspraak kinderrechter 

Een andere uitkomst kan zijn dat een onderzoek door de 

Raad voor de Kinderbescherming wordt uitgesteld, maar 

dat er een plan wordt gemaakt met afspraken waaraan 

het gezin en de hulpverlening zich moeten houden. 

Wanneer binnen een periode van (maximaal) zes maan-

den de afspraken onvoldoende resultaat hebben, zal er 

alsnog een onderzoek starten. Derde mogelijke uitkomst 

is dat de Raad voor de Kinderbescherming een onder-

zoek start en bekijkt of er een kinderbeschermingsmaat-

regel nodig is. De kinderrechter doet hierover uitspraak.

Meewerken en meedenken 

‘De Beschermtafel heeft ook een “5 voor 12” effect.  

Een soort “wake up call’, want de Kinderbescherming 

komt in beeld. Het is vaak de laatste kans voor ouders 

om een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescher-

ming te voorkomen. Bij alles wat er wordt besproken 

staan de ontwikkeling en de veiligheid van het kind 

centraal. Voor ouders is de Beschermtafel een plek waar 

ze zich echt gehoord voelen, te midden van alle 

instanties. Dat doet meestal wel iets met de motivatie 

om mee te werken en mee te denken over oplossingen.’

  Elk kind verdient 

mooie jeugdherinneringen. 

Het 5 
voor 12 
effect 
van de 
Bescherm
tafel 

Elk kind verdient mooie jeugdherinneringen. 
Daarom mag geen enkel kind de dupe worden van een 

onveilige thuissituatie. Bij een vermoeden van onveiligheid 
of daadwerkelijke onveiligheid in een gezin kan de hulp-

verlener een Beschermtafel organiseren. Yvonne Berens,
 orthopedagoog bij Kwartier, ondersteunt de 

maatschappelijk werkers bij deze complexe casuïstiek.
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‘Elke jongere moet 
op de juiste plaats 
terechtkomen’ 

Het was niet makkelijk. jongerenwerk in tijden 
van COVID. Met een flinke dosis creativiteit lukte het 

- ondanks de sociale beperkingen - om in contact te blijven 
met de doelgroep. Maar ook met de Sociale Teams en met 

instanties was een goed contact.      

‘De corona-maatregelen hebben veel gedaan met 

jongeren’, zegt jongerenwerker Sebastiaan Ouwehand. 

‘Naast verveling bracht het ontbreken van perspectief 

grote psychosociale onrust met zich mee. Het is ook niet 

niks. Als je jong bent wil je leuke dingen doen met je 

vrienden. Dan wil je niet verplicht binnen zitten. Samen 

met de jongeren hebben we geprobeerd om activiteiten 

door een kleine aanpassing of een andere invulling toch 

te laten doorgaan. En we zijn op straat in gesprek gegaan 

met jongeren over bijvoorbeeld de beleving van de 

corona-maatregelen en de leefbaarheid van hun wijk of 

hun dorp. Maar ook voor (hulp)vragen was alle ruimte.’ 

Voor het opbouwen van een relatie en een vertrouwens-

band is aansluiten bij de leefwereld van de jongeren 

essentieel, stelt Sebastiaan. ‘We zijn er voor de jongere. 

Ze moeten weten en ook ervaren dat wij er voor ze 

zijn. Dat we luisteren. Met ze meedenken. Het is heel 

belangrijk dat een jongere de kans krijgt om zijn of haar 

talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. 

Daarom vragen we jongens en meiden om mee te helpen 

bij het organiseren van activiteiten en mee te denken 

bij beslissingen. Elke jongere moet op de juiste 

plaats terechtkomen. Daar gaat het om.’       

Afstemming en samenwerking 

Hij is blij met de samenwerking met de sociale teams. 

‘Wij zien de jongeren in hun eigen sociale omgeving, zij 

hebben zicht op het hele gezin. We vullen elkaar aan. 

Samen kom je tot mooie oplossingen. Vaak hebben we al 

een vertrouwensrelatie voor een hulpvraag of probleem 

ontstaat. Voor jongeren met een hulpvraag is afstem-

ming tussen school, hulpverlening en jongerenwerk 

enorm belangrijk. Daarom is het zo belangrijk dat we 

elkaar als zorg- en onderwijsprofessionals goed weten 

te vinden.’ Dat hij voor het jongerenwerk heeft gekozen 

is te danken aan zijn vader, die in de jeugdzorg werkte. 

Ouwehand-senior nam hem ooit mee naar een YMCA in 

Londen, een oecumenisch-christelijke jongerenorganisa-

tie met ongeveer 45 miljoen leden uit meer dan 

130 landen. ‘Zij werken vooral met, voor en door

 jongeren. Dat vond ik heel interessant. 

Ik heb vervolgens gekozen voor de studie social work. 

Daar heb ik geen spijt van.’

    Het is heel 
 belangrijk dat een 
jongere de kans krijgt
       om zijn of haar

 

      talenten te ontdek
ken, 

        te ontwikkelen 
en 

              te gebr
uiken.

S
E

B
A

S
T

I
A

A
N

p20 p21

K
w

ar
ti

e
r 

 Z
o

rg
 &

 W
e

lz
ij

n
  w

ij
 z

ij
n

 e
r 

v
o

o
r 

u
 e

n
..

. 
a

lt
ij

d
 i

n
 d

e
 b

u
u

rt
.



R
O

N
A

L
D

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De nieuwe 

wet wil zoveel mogelijk zorg op vrijwillige 
basis verlenen. Alleen als het echt niet anders 
kan, wordt de mogelijkheid tot verplichte zorg 

onderzocht. Die zorg wordt thuis of in een 
zorginstelling geboden. 

De Wvggz regelt dat iedereen die zich zorgen maakt dat 

iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt die 

zorg kan uiten. Daarvoor is in elke gemeente een meld-

punt in het leven geroepen. De gemeente is verantwoor-

delijk voor een zogenaamd verkennend onderzoek, dat 

wordt uitgevoerd door een OGGz-medewerker van het 

Sociaal Team. In dat onderzoek wordt onderzocht of er 

sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omge-

ving en of er een vermoeden is dat daarbij een psychi-

sche stoornis een rol speelt. Als hulp nodig is probeert 

de medewerker de cliënt te motiveren om samen te 

zoeken naar gepaste hulp. Alleen als het niet anders kan 

wordt verplichte zorg aangevraagd. Verplichte zorg be-

tekent niet dat de betrokkene altijd wordt opgenomen. 

Het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet. ‘Wij worden 

door de gemeente Midden-Groningen ingeschakeld voor 

het uitvoeren van zo’n verkennend onderzoek’, zegt Ronald 

Schilperoort, coördinator OGGz van Kwartier. ‘Het is mooi 

om te ervaren dat de gemeente vertrouwen heeft in onze 

expertise op dit specialistische vakgebied.’     

Kip en ei verhaal 

Met de nieuwe wet wordt meer gekoerst op sociale 

veerkracht, zo vervolgt Ronald. ‘Er wordt nu zorgvuldig 

gekeken of er vrijwillig nog dingen in gang gezet kunnen 

worden bij mensen waar we ons zorgen over maken. 

Soms kun je mensen toch nog motiveren om 

vrijwillige hulp te accepteren. Het is belangrijk om 

dwang te voorkomen.’ Volgens Ronald heeft de hulpver-

lening het soms moeilijk met mensen die niet precies 

in een hokje passen. ‘Dan zegt de psychiatrie: hij moet 

eerst van zijn verslaving af. En dan zegt de verslavings-

zorg: hij moet eerst aan de pillen, want hij is psychotisch. 

Het is een kip en ei verhaal. Het belangrijkste is dat 

je de behoeften en de wensen van iemand kent. Wat 

wil iemand zelf? Ga naast iemand staan. Niet erboven. 

Praat met hem of haar. Niet in zorgverlenerstaal, maar in 

gewone mensentaal. Hoe beter je weet hoe iemand in 

elkaar zit, hoe beter je kunt handelen.’  

Een aangeharkt geheel   

Rode draad in zijn inmiddels lange loopbaan als 

deskundige in geestelijke gezondheidszorg is de vraag 

waarom mensen doen wat ze doen. Hoe komt het dat 

mensen in een bepaald leven verzeild raken? ‘Ik vind dat 

de wereld van iedereen is. En het is ons eigen probleem 

als wij vinden dat de wereld een aangeharkt geheel 

moet zijn. Binnen de perken van wat acceptabel is moet 

iedereen een plekje kunnen vinden. Ook mensen die 

niet zo gecharmeerd zijn van dat aangeharkte geheel. 

Zorgen dat ook die mensen een plekje vinden op deze 

wereld, dat is toch wel mijn grote drijfveer.’ 

  Het is mooi om te ervaren dat de 
gemeente vertrouwen heeft in onze exper

tise    

     op dit specialistische vakgebied.  
   

‘Er 
wordt 

nu meer 
gekoerst 

op 

sociale 
veer-
kracht’  

OGGz-coördinator Ronald Schilperoort over Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg: 
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Nu niet Zwanger is een preventieprogramma dat zich richt op het 
voorkomen van onbedoelde zwangerschap bij (potentiële) ouders 
met een verhoogde kwetsbaarheid. Die kwetsbaarheid is vaak het 
gevolg van een combinatie van problemen, zoals psychiatrische 
problemen, een verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, 
schulden. Het programma helpt deze mensen om een bewuste keuze 
te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet 
onbedoeld zwanger raken.

Het programma is ontwikkeld door verpleegkundig spe-

cialist Connie Rijlaarsdam. Tijdens haar werk kwam zij 

herhaaldelijk in contact met kwetsbare ouders die door 

een combinatie van complexe problemen ongepland en 

ongewenst zwanger raakten en niet in staat waren een 

veilige omgeving te bieden aan hun kind. Zij ging met 

hen in gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticon-

ceptiegebruik. Een succesvolle pilot leidde vervolgens 

tot het landelijk programma Nu Niet Zwanger. ‘Mensen 

voor wie het programma is bedoeld leven vaak in een 

wankel evenwicht. Met professionele hulp lukt het ze 

net om in balans te blijven. Maar er is niet veel nodig om 

het evenwicht te verstoren.’ Dat zegt maatschappelijk 

werker Mirna Kiers. Samen met casemanager jeugd Hetty 

Prijs is zij getraind in het werken met de methodiek van 

Nu niet Zwanger. Ondertussen komen via de Sociale 

Teams de aanmeldingen binnen en zijn al meerdere 

cliënten succesvol geholpen.

Passende begeleiding
‘We beginnen zelf het gesprek met de cliënt over de be-

tekenis van een zwangerschap. Door echt geïnteresseerd 

te zijn in de ander en bij de leefwereld van de cliënt aan 

te sluiten, ontstaat een gezamenlijk inzicht in de situatie 

en wensen van de cliënt. Dat helpt de cliënt om een 

bewuste keuze te maken over nu wel of nu niet zwanger 

worden. En die keuze helpt ons om passende professio-

nele begeleiding te bieden, als dat nodig is.’ De praktijk 

leert dat cliënten die veel zorgen aan hun hoofd hebben 

meestal niet zitten te wachten op (nog) een kind. Maar 

de stress in het dagelijks leven belemmert vaak het 

treffen van passende maatregelen. Ook zien cliënten die 

in armoede leven soms om financiële redenen af van 

anticonceptie. ‘Dat mag nooit de reden zijn’, zegt Mirna. 

‘Als iemand aangeeft: “ik zou heel graag aan de pil gaan 

of een spiraaltje willen, maar ik kan het niet betalen”, 

dan kunnen wij bijspringen. Dat is mogelijk omdat de 

gemeente Midden-Groningen ook meedoet.’ 

Mijn eigen tool
Mirna werkt al vele jaren met veel enthousiasme als 

maatschappelijk werker in Hoogezand. ‘Onze maatschap-

pij lijkt steeds ingewikkelder te worden en het lukt 

niet iedereen om zich goed staande te houden. En dan 

denk ik vooral aan mensen die minder kansen hebben 

gekregen. Aan mensen die het vertrouwen in anderen 

zijn verloren. Ik wil mijn steentje bijdragen aan een 

nieuw perspectief. Dat iemand op een dag vaststelt dat 

er ook mensen zijn die het goed met je voor hebben. 

Helpen betekent ook tussen de regels luisteren. Wat zegt 

iemand niet, maar bedoelt iemand wel? En dan doorvra-

gen zodat je écht kunt helpen. Ik ben ook praktijkbege-

leider van studenten van zorg en welzijnopleidingen. 

Als ik ze dan iets over mijn werk vertel, dan denk ik nog 

iedere keer: wat heb ik toch een prachtig beroep! Ik ben 

mijn eigen tool. Mijn eigen kennis en ervaring is mijn 

“gereedschap”.’   

  Mensen voor wie het programma is bedoeld leven vaak in een wankel evenwicht. 
  Met professionele hulp lukt het ze net om in      balans te blijven.

Nu niet 
Zwanger Een 

eerlijk gesprek 
over kinderwens 

en zwangerschap 
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Niet alle jongeren hebben een netwerk dat ze helpt om 

bepaalde obstakels te overwinnen, denk aan het vinden 

van een passende opleiding en zinvolle vrijetijdbesteding 

en rondkomen met de beschikbare financiële middelen. 

Als de obstakels blijven bestaan, heeft dat vaak een grote 

impact op het zelfvertrouwen van de jongeren. 

Terwijl zelfvertrouwen nu juist de basis vormt voor een 

succesvolle weg naar volwassenheid. 

Presentiebenadering en ABC methode

Als jongerenwerkers werken wij vanuit de presentie-

benadering. Dat betekent dat we veel tijd investeren in 

het opbouwen van een vertrouwensband met de jongere 

of groepen jongeren. Aansluiten bij de leefwereld van 

jongeren is een belangrijke factor in het opbouwen van een 

relatie.  De focus in het contact ligt niet op de eventuele 

problematiek, maar juist op het ontdekken, ontwikkelen 

en inzetten van talenten. 

Jongeren krijgen in het dagelijkse leven niet altijd de kans 

om sociale en maatschappelijke competenties te 

ontwikkelen waarmee ze invloed kunnen uitoefenen op hun 

eigen leefomgeving. Dat is jammer, want jongeren zijn heel 

goed in staat om zich die competenties eigen te maken. 

Wij werken vanuit de ABC methode waarin we jongeren 

actief laten participeren in het organiseren van activiteiten 

en bij het nemen van beslissingen. 

Het jaar 2020

In maart 2020 kreeg Nederland te maken met een situatie 

die niemand eerder meemaakte. Het hele land zou vanaf die 

tijd vastzitten aan verschillende maatregelen die moesten 

bijdragen aan de voorkoming van verdere verspreiding van 

het coronavirus. Alle leeftijdsgroepen zijn getroffen door 

deze maatregelen, maar jongeren in het bijzonder. 

In de loop van het jaar werd de impact van de maatregelen 

steeds meer voelbaar als het gaat om de sociaal-

economische positie van jongeren (en het gebrek aan 

perspectief), de psychosociale gevolgen en de onrust die 

dat met zich meebrengt. Veel activiteiten konden in 

de gebruikelijke vorm geen doorgang vinden. 

Samen met jongeren hebben we nagedacht over hoe 

activiteiten door een kleine aanpassing of een andere 

invulling toch konden doorgaan. Naast de reguliere 

activiteiten zijn er rondom beide lockdowns extra buiten-

activiteiten georganiseerd, dit onder de noemer ‘Jongeren 

aan Zet’ (zomer- en wintereditie). Enkele honderden 

jongeren hebben daaraan meegedaan. 

Straatwerk

Door de bijzondere situatie kwamen we in contact 

met jongeren die we niet eerder in beeld hadden. Omdat 

we dit contact niet wilden verliezen, hebben we veel tijd 

geïnvesteerd in straatwerk. We zijn in gesprek gegaan met 

jongeren die op straat rondhingen. De gespreksonderwerpen 

varieerden van de beleving van de coronamaatregelen tot 

en met de leefbaarheid van wijk of dorp. 

Ook voor (hulp)vragen van jongeren was alle ruimte.  

Om straatwerk gericht te kunnen uitvoeren is er 

elke twee weken overleg met handhaving, politie en OOV. 

In dit overleg worden (groepen) jongeren besproken die 

overlast geven en vernielingen aanrichtingen in de 

gemeente. De aanwezige partijen maken met elkaar 

een plan om de overlast en vernielingen te stoppen. 

Door dit overleg weet het jongerenwerk welke overlast-

plekken in de gemeente extra aandacht nodig hebben. 

We blijven met elkaar investeren in deze nuttige en 

prettige samenwerking met OOV, handhaving en politie.  

Jongerenparticipatie

Het jongerenwerk ondersteunt een actieve groepen 

jongeren, in het bijzonder verenigd in de Jongeren 

Participatie Groep (Midden-Groningen) en Jong Goud 

Slochteren. De groep is in 2020 verder uitgebreid naar 

bijna 20 jongeren. Jongeren hebben veel ideeën en willen 

deze graag (al lerende) uitvoeren. Of het nu gaat om het 

ontwikkelen of behouden van jongerenvoorzieningen of 

om leefbaarheid. Het jongerenwerk legt ook verbindingen 

met de gemeentelijke organisatie omdat we het belangrijk 

vinden dat beleidsmakers zich niet alleen laten voeden 

door deze ideeën, maar een stap verder gaan en helpen om 

deze ideeën te faciliteren zodat ze tot uitvoering komen. 

Het betekent ruimte geven aan eigen initiatief en eigen 

beheer in de woonomgeving. Voorbeeld is het ontwikkelen 

en beheren van hangplekken/voorzieningen in de 

openbare ruimte door en voor jongeren zelf.

Voortgezet onderwijs

In de gemeente Midden-Groningen hebben we twee 

middelbare scholen: het Dr. Aletta Jacobs College in 

Hoogezand en het Rutger Kopland College in Siddeburen. 

In de maanden dat de scholen geopend waren zijn wij 

wekelijks aanwezig geweest in de schoolpauzes. Wij gingen 

in gesprek met de jongeren over wat het jongerenwerk doet 

en hoe wij onze bijdrage kunnen leveren aan de vragen van 

de jongeren. Aandachtspunt blijft de toegankelijkheid 

voor de jongerenwerkers op de onderwijsinstellingen: 

er wordt soms terughoudend op ze gereageerd. We blijven 

investeren in de relatie met de scholen. Wat we graag 

willen is dat de aanwezigheid van de jongerenwerkers 

(in de school en rond de school) als vanzelfsprekend wordt 

gezien. Tijdens de periodes van (halve) lockdown hebben 

we gemerkt dat het soms moeilijk is om binnen te 

komen, bijvoorbeeld bij het praktijkonderwijs. 

Sociale Teams

In januari van 2020 heeft het jongerenwerk een bijeen-

komst georganiseerd voor de Sociale Teams. De mede-

werkers van de Sociale Teams zijn geïnformeerd over de 

werkzaamheden van de jongerenwerkers. Ook zijn de 

samenwerkingsmogelijkheden toegelicht. De bijeenkomst 

heeft meer contact opgeleverd tussen Casemanagers Jeugd 

en Jongerenwerk, waardoor het Jongerenwerk is geïntrodu-

ceerd bij veel jongeren die al zijn aangemeld bij het Sociaal 

Team. Deze zogenoemde ‘kanteling’ vinden we belangrijk. 

Ook dit proces blijft aandacht vragen: we werken er naartoe 

dat het jongerenwerk zoveel mogelijk ‘voorliggend werkt’ 

aan de Sociale Teams. Opschalen is gemakkelijker dan af-

schalen, zo leert de praktijk. Het zou heel goed zijn als deze 

‘positionering’ van het jongerenwerk wordt geïmplemen-

teerd in het gemeentelijk jongerenbeleid. 

Individuele begeleiding

In 2020 hebben 45 jongeren individuele begeleiding gehad 

vanuit het jongerenwerk. De aanmeldingen voor individuele 

begeleiding worden gedaan door sociale teams, scholen 

en ouders. In sommige gevallen vragen jongeren zelf 

ook om begeleiding. 

Jongerencentrum Amovement

Amovement is het grootste jongerencentrum in 

Midden-Groningen. Jongeren kunnen hier verschillende 

maatschappelijke en sociale competenties ontwikkelen. 

Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor de activiteiten, de 

bar en de regels. Uiteraard kunnen ze altijd hulp vragen van 

een jongerenwerker en zijn er kaders waaraan jongeren 

zich moeten houden. Die kaders hebben te maken met 

veiligheid en wetgeving. 

Daarnaast staat talentontwikkeling centraal. Jongeren 

hebben verschillende mogelijkheden om met hun talent 

aan de slag te gaan. Er is een opnamestudio en een 

fotostudio, er zijn verschillende muziekinstrumenten en er 

zijn computers waarmee foto’s en video’s bewerkt kunnen 

worden. In Amovement komen (buiten de lockdown in 2020) 

gemiddeld 50 tot 100 jongeren samen op verschillende 

avonden in de week en in het weekend.

Sporten 

Vanuit het jongerenwerk stimuleren wij jongeren 

om te sporten en fysiek actief te zijn. Het hele jaar door 

hebben wij verschillende sportactiviteiten aangeboden in 

samenwerking met de buurtsportcoach en verenigingen in 

Midden-Groningen. Voorbeelden van de activiteiten zijn 

fitness, bootcamp en (bubbel)voetbal. Sport is geen doel, het 

is een middel dat bijdraagt aan de algemene doelen 

die we willen behalen. 

Jongerenbus

In de weken dat de coronamaatregelen het toelieten, 

stond de speciale jongerenbus (van het Nationaal Bus 

Museum in Hoogezand) in de Narcissenstraat in Sappemeer. 

De bus biedt de mogelijkheid om te gamen en te relaxen. 

Daarnaast wordt er ook veel gesport op het naastgelegen 

grasveld. Deze wekelijkse activiteit is gericht op jongeren 

van 8 t/m 18 jaar, in het kader van vroeg signalering. 

Wanneer kinderen alvast kennismaken met het jongeren-

werk en de jongerenwerkers is de drempel op latere 

leeftijd veel minder hoog. 

Vanaf juni hebben wij gebruik gemaakt van een 

9 persoons bus. Deze bus is ingezet voor straatwerk en om 

jongeren te vervoeren vanuit bijvoorbeeld een dorp naar 

het jongerencentrum in Hoogezand. Met deze bus 

konden we het grote gebied goed bedienen. 

Huiswerkbegeleiding

In de loop van 2020 is het jongerenwerk een samenwerking 

gestart met KOM onderwijs. Zij bieden huiswerkbegeleiding 

aan leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet 

onderwijs. Deze begeleiding is begonnen in Hoogezand-

Sappemeer, maar er is uitbreiding naar de dorpen. 

Sociale media

Als jongerenwerk vinden wij het erg belangrijk dat wij 

op plekken zijn waar de jongeren ook zijn. Zoals eerder 

genoemd zijn wij op scholen, op straat en met activiteiten 

op verschillende plekken in de dorpen of wijken. 

Ook sociale media is een vindplaats. Alle jongerenwerkers 

maken gebruik van verschillende sociale media om contact 

te leggen en te onderhouden met jongeren. 

Zo beschikken we allemaal over een Instagram account en 

zijn we te vinden op TikTok, Snapchat en Facebook. 

Ook hebben we verschillende activiteiten voor en door 

jongeren online gedaan in 2020 omdat de maatregelen 

het niet toelieten om in grote groepen samen te komen. 

Zo is er een bingo georganiseerd, was er een gesprek met 

de wethouder en waren er verschillende livestreams waar 

jongeren aan mee konden doen met thema’s als muziek, 

coronamaatregelen en verschillende challenges.

Op weg naar volwassenheid komen jongeren verschillende obstakels tegen. 

De één groter dan de ander. Er wordt veel van jongeren verwacht. In de huidige 

prestatiemaatschappij voelen ze de druk om de juiste keuze op het juiste 

moment te maken. De angst om te falen lijkt steeds groter te worden. 

Jongeren hebben vaak het gevoel dat iedereen over hun schouder meekijkt. 

hielden contact met 
hun doelgroep Jongerenwerkers 
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Buurtbemiddeling richt zich op meldingen rondom buurt- of burenoverlast en wordt uitgevoerd door 10 ervaren/

geschoolde bemiddelaars (vrijwilligers), begeleid door de OGGz-coördinator. De coronamaatregelen zorgden ervoor 

dat in de eerste lockdown niet kon worden bemiddeld. 

Zaken die in de periode maart-half mei werden aangemeld, werden na de eerste versoepeling alsnog opgepakt. 

We constateerden dat er in 2020 geen stijging was van buurt- of burenoverlast ten opzichte van de jaren daarvoor. 

Van half mei tot half november zijn de aangemelde zaken ‘fysiek’ opgepakt. 

 Aantal zaken:  45
 Opgelost:        34
 Niet opgelost:   5 
 Openstaand:    (nog in proces)   6

B u u r t
bemiddeling 
Midden-Groningen

‘Je moet 
roeien met de 

riemen 
die je hebt’

Maatschappelijke 
Activering

In het afgelopen jaar heeft het team Maatschappelijke Activering langdurende ondersteuning 

geboden aan 81 personen, waarvan 32 personen door de samenwerkingspartner BWRI zijn toe geleid. 

Bij de meeste mensen waarmee we contact hebben is sprake van een combinatie van verschillende 

issues. Veel mensen hebben psychosociale klachten (die zich soms uiten in somatische aandoeningen), 

financiële problemen, weinig contacten en weinig zingeving in het dagelijks leven. 

Een aanzienlijk deel van de mensen die we ondersteunen hebben problemen rondom eenzaamheid 

(misschien nog wel meer dan anders door het sociaal isolement als gevolg van corona). In veel gevallen is de 

persoon in kwestie op zoek naar een vorm van dag-invulling (vrijwilligerswerk, meedoen aan activiteit) 

en/of een maatje/contacten. 

Het Maatschappelijk Activiteitencentrum (MAC) in 

Muntendam, waar zo’n 25 vrijwilligers zijn betrokken bij 

diverse activiteiten en diensten, was tijdens de eerste 

lockdown van 2020 gesloten. Vanaf juni konden de deuren 

weer open. Ook bij de tweede lockdown konden we mensen 

met specifieke vragen blijven helpen en eenzame mensen 

besloten activiteiten aanbieden. Je moet roeien met de 

riemen die je hebt. En dát deden we! 

De dienstverlenende functie werd door inwoners van 

Muntendam en omgeving zeer gewaardeerd. Met name het 

Juridisch spreekuur en de Informatiepunt-functie (voor hulp 

bij problemen met instanties of de aanvraag van bijvoorbeeld 

kwijtschelding Gemeentelijke heffingen) hadden het 

regelmatig druk. Gemiddeld zo’n 50 mensen per maand 

maakten hiervan gebruik. De Vrijwilligerscentrale en 

de Vrijwillige Hulpdienst van het MAC hadden ieder 

respectievelijk zo’n 15 aanvragen per maand. 

In het (corona)jaar 2020 waren de cijfers 

voor het MAC:
Bemiddeling vrijwilligers naar vrijwilligerswerk:          46   

(dit tegen gemiddeld 40/50 in voorgaande jaren)

Bemiddeling vrijwillige hulp bij mensen thuis:       68   

(waarvan 30 personen via Sociaal Team aangemeld 

en 38 via externe organisaties, dit tegen totaal 

85/95 in voorgaande jaren)

Maatschappelijke activering via BWRI:                          13   

(12/13 in 2019 en 2018, tegen 45 in 2017)

Bezoekers maatschappelijk centrum:                           720 

(tegen 3000 personen in een normaal jaar)        

De winkels van de Ruilderij en de Leutje Ruilderij zijn 

beperkt open geweest en hebben toch nog klanten aan 

leuke tweedehands kleding kunnen helpen. Ook voor 

noodgevallen via het Sociaal Team stelden de vrijwilligers 

hun tijd beschikbaar om de winkel te openen en 

mensen van kleding te voorzien.

In samenwerking met de Dorpsraad en andere vrijwilligers 

is een leuke Secret Santa actie opgezet waarbij gezinnen 

met kinderen, die het niet al te breed hebben, een leuk 

kerstpakket ontvingen.

De koffieochtend voor mensen die zich eenzaam 

voelen is doorgegaan tijdens de tweede lockdown. 

Dit werd bijzonder gewaardeerd door de deelnemers. 

Uiteraard zijn steeds alle coronaregels strikt gehanteerd. 

Het MAC stelde mondkapjes beschikbaar en vroeg iedere 

bezoeker zijn/haar handen te ontsmetten en contact-

gegevens achter te laten.

Het Leespunt was in de coronaperiode op bepaalde 

momenten geopend om inwoners van leesvoer te voorzien. 

Vrijwilligers en klanten maakten hier dankbaar gebruik van. 

In de zomerperiode heeft de moestuin veel gezonde 

groenten opgeleverd die door de vrijwilligers bij het MAC 

voor een habbekrats werden verkocht.

Helaas zijn er ook activiteiten gestopt tijdens de lockdowns. 

Zo besloten de vrijwilligers van de handwerkgroep en de 

computercursus om niet door te gaan met de activiteiten.
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Door Corona heeft het opbouwwerk in 2020 nieuwe 

initiatieven moeten inzetten om bewoners met elkaar te 

verbinden. Op creatieve wijze is ondersteuning geboden 

aan initiatieven om in contact te blijven met de bewoners. 

Het opbouwwerk speelt hierbij als ketenregisseur een 

verbindende rol. De ontwikkelingen op diverse beleids-

terreinen sluiten aan bij de ambitie voor een meer 

integrale aanpak in de leefomgeving van de bewoners. 

Onderstaande voorbeelden van lokale successen 

zijn sprekend voor de werkwijze van het opbouwwerk. 

In 2021 zetten we deze werkwijze voort.

Bewoners en Kindcentrum Zuiderkroon 

traden samen op in de wijk. 
Al sinds het bekend worden van de nieuwbouw van een 

Kindcentrum in Woldwijck heeft het bewonersplatform, 

met ondersteuning van het opbouwwerk, contact met de 

betrokkenen over de implementatie van de plannen. 

Vanaf het begin is samengewerkt bij de diverse inloop-

avonden over de plaats van de nieuwbouw en de directe 

(speel) omgeving aan de Zuiderkroon. Doel was het 

realiseren van draagvlak voor de invulling van de ruimte 

rond het Kindcentrum. Daarnaast is volop meegedacht over 

de toekomstige verkeerssituatie en mogelijke oplossingen. 

Begin 2021 wordt gestart met een nieuwe sportieve 

speelomgeving op het veld naast het Kindcentrum. 

Hier worden onder meer een basketbalveld, voetbalveld, 

volleybalveld en een pumptrackbaan gerealiseerd. 

Er is regelmatig overleg met de schooldirecties om 

toekomstplannen te maken over samenwerking in de wijk. 

De bewonerscommissie Woldwijck Oost heeft naar 

aanleiding van deze ontwikkelingen nieuwe energie 

gekregen en is uitgebreid met maar liefst vijf 

nieuwe vertegenwoordigers uit de wijk.

Westerbroek 
In Westerbroek waren er spanningen tussen verschillende 

groepen inwoners in het dorp. Na allerlei inzet van politie 

en Sociaal Team/OGGz wilde het nog niet vlotten. 

Uiteindelijk hebben vijf inwoners, met ondersteuning 

van het opbouwwerk, gebiedsregie en OGGz, zelf het 

initiatief genomen om een dorpsbemiddelaar in te zetten. 

De inzet van deze bemiddelaar (afkomstig van 

De Eigen Kracht Centrale) en de medewerking van veel 

inwoners, heeft ervoor gezorgd dat er weer een nieuw 

startpunt is ontstaan voor de inwoners. De rol van het 

opbouwwerk was het ondersteunen van bewoners-

initiatief, het verbinden van partijen en het begeleiden 

van het gehele proces.

Muntendam
In Muntendam was veel overlast door jeugd.

Jongerenwerk heeft hierop ingezet door veel straatwerk 

te verrichten. Het opbouwwerk heeft een netwerk opgezet 

rondom jongerenoverlast met daarin professionals én vrij-

willigersorganisaties uit het dorp (onder andere Sociaal Team, 

politie, dorpsraad, jeugdwerkgroep, jongerenwerk, opbouwwerk). 

In dit netwerk wordt informatie gedeeld en is er 

regelmatig overleg tussen alle partijen samen. 

Door steeds iedereen te betrekken bij oplossingen en 

alle partijen te voorzien van dezelfde informatie, is de 

inzet en aanpak van jeugdoverlast nu een breed gedragen 

onderwerp in het dorp. Het opbouwwerk is in deze 

situatie verbindend en proces-sturend.

Gorecht
Door ondersteuning van het opbouwwerk is er nieuw 

leven in de ‘Bewonerscommissie Gorecht’ geblazen. 

Dit heeft geresulteerd in een aantal prachtige initiatieven, 

waaronder een wijkschouw: een rondgang door de wijk, 

samen met partners die zijn betrokken bij de leefbaarheid 

van de wijk, om de (zichtbare) problemen te inventariseren. 

Bij een wijkschouw kunnen diverse onderwerpen aan bod 

komen, zoals de sociale samenhang, toekomstige projecten, 

overlast plekken en andere problematiek van allerlei aard.

Margrietpark
Dit was ook het jaar van de vele creatieve corona-

initiatieven waarbij de opbouwwerker betrokken mocht 

zijn. In het Margrietpark werd aan ouderen in de wijk een 

kerstbal overhandigd en werd hen fijne feestdagen en een 

gelukkig nieuwjaar gewenst. Vooral de gesprekken met de 

mensen waren erg fijn en werden zeer gewaardeerd. 

Juist in deze tijd is de behoefte aan sociaal contact groter 

dan ooit. Daarom was het mooi dat de wijkhuiskamer en de 

wandelgroep in het Margrietpark gedurende de corona-

pandemie door konden gaan. Het is mooi om te zien dat de 

coronacrisis ook het goede in de mens naar boven haalt!

Overschild
In Overschild is tijdens de adventsperiode een unieke 

activiteit georganiseerd door het opbouwwerk in samen-

werking met het Kielzog. In deze periode van vier weken 

werden er door vijf kunstenaars, waaronder twee uit 

Overschild zelf, allerlei kunstwerken met verlichting 

gecreëerd en achter ramen bevestigd. Elke avond werd er 

een adventsraam onthuld wat resulteerde in 26 verlichte 

ramen in het dorp. Bewoners hadden zich hiervoor 

enthousiast aangemeld. Doordat Overschild in een 

versterkingsproces zit, gaf dit een beetje ‘Licht in 

Overschild’, zoals we deze activiteit genoemd hebben.

Foxhol
Vanaf april 2020 kon er gelukkig weer opbouwwerk 

geleverd worden in Foxhol. Na een zomer met wat meer 

fysieke mogelijkheden voor activiteiten en kennismaking in 

het dorp, bleek in oktober dat de maatregelen weer 

aangescherpt werden. Een aantal betrokken bewoners is 

samen met het sociaal beheer van Kwartier Zorg & Welzijn 

gaan zoeken naar mogelijkheden om naar elkaar om te 

kijken in het dorp, juist in deze coronatijd. 

Het opbouwwerk heeft dit proces ondersteund en heeft 

meegedraaid. Dit heeft gerealiseerd in een samenwerking: 

‘Samen voor Foxhol’. In gezamenlijkheid en in afstemming 

zijn diverse acties ontwikkeld. Onder andere Soep op de 

Stoep, waarbij met vrijwilligers uit het dorp bijna 90 kopjes 

soep uitgedeeld werden. Het was een mooie afsluiter 

van dit rare jaar.

Oud-Slochteren
Vanaf april 2020 is een start gemaakt, in samenwerking 

met Gebiedsregie van de gemeente, om het opbouwwerk in 

diverse dorpen in de oude gemeente Slochteren vorm te 

geven. Dit zorgt voor nieuwe verbindingen en samen-

werkingen in een aantal dorpen, waarbij de behoefte van 

het dorp voorop staat. Dit resulteerde in ondersteuning 

aan diverse vrijwilligersinitiatieven en uitgebreide 

advisering en ondersteuning van diverse organisaties over 

de mogelijkheden in coronatijd. Daarnaast is gestart met 

het investeren in het leren kennen van bewoners in het 

dorp Slochteren, waar een grote versterkingsaanpak van de 

aardbevingsschade plaats gaat vinden. Doel is om bewoners 

vroegtijdig te ondersteunen om met elkaar zo veerkrachtig 

mogelijk door dit intensieve proces te komen.

Opbouwwerk wil dicht bij de mensen in de wijken en dorpen zijn. In 2020 is het 
gelukt om de inzet van opbouwwerk in Midden-Groningen uit te breiden. Daar-
naast is er geïnvesteerd in een goede afstemming met de gebiedsregisseurs van 
de gemeente. Op deze wijze zijn we zo goed mogelijk zichtbaar in de gebieden.  

Opbouwwerk dicht bij de mensen in wijken en dorpen
‘Mooi om te zien dat de coronacrisis ook het goede in de mens naar boven haalt!’
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Door de coronacrisis zijn wij als jongerenwerkers meer 

straatwerk gaan doen. Ik vind dit een positieve verandering 

omdat we op straat veel jongeren tegenkomen die niet 

uit zichzelf naar het jongerencentrum gaan. 

Daardoor hebben wij veel nieuwe contacten kunnen leggen. 

Daarnaast laten wij op deze manier aan jongeren zien dat 

wij graag naar ze toe komen. We ontmoeten ze op deze 

manier op een plek waar zij zich veilig voelen. 

Mirjam Gorter | Jongerenwerker.          

Ik vind het meer thuiswerken positief. Bij sommige werk-

zaamheden, zoals het schrijven van gezinsplannen, het 

digitaal overleggen of het voeren van lastige telefonische 

gesprekken (weerstand), merk ik dat het voor mijzelf 

efficiënter en rustiger is om dit thuis te kunnen doen. 

Thuis word ik minder afgeleid en is het minder rumoerig 

om mij heen is (al is dat natuurlijk op kantoor ook juist heel 

gezellig). Ik zou het zelf bijvoorbeeld fijn vinden om ook na 

corona 1 dag thuis te kunnen werken, zodat ik me dan kan 

focussen op bovengenoemde dingen. 

Aina Ginto y Popma | Casemanager Jeugd Sociaal 

Team Menterwolde. 

Het werken in coronatijd betekent voor ons dat wij juist 

meer met de vrijwilligers in gesprek zijn en meer rekening 

houden met de kwetsbaren in de samenleving. 

Regelmatig zitten we om tafel over hoe om te gaan met de 

op dat moment heersende coronaregels en proberen we 

daar voor de vrijwilligers, de bezoekers en deelnemers weer 

een goeie modus in te vinden. Het leidt voor ons tot meer 

samenwerking en meer begrip voor elkaar. Dat ervaar ik als 

het verzachtende effect van corona. Juist niet de verharding 

waar men in de media over spreekt, maar juist meer 

samenhang en begrip voor elkaar! 

Hanita Beumkes | Coördinator MAC 

regio Menterwolde.

Naast vele ongemakkelijkheden en nadelen zijn er zéker 

voordelen aan het werken in de huidige coronaperiode:

 • De hond is gelukkig! Lange wandelingen en 

  hardloopsessies zijn mogelijk in de ochtend vanwege 

  geen reistijd en de hele dag een heerlijk plekje 

  naast de baas!

 • Geen reistijd, kosten en woon-werkverkeersstress 

  in de ochtend

 • Geen reistijd terug naar huis; altijd lekker op tijd 

  het eten klaar (helemaal met de geneugten van een 

  hello-fresh box; ook direct minder 

  boodschappenstress)

 • Met dat beeldbellen met clienten ben je 

  altijd op huisbezoek

 • De ict vaardigheden breiden zich gestaag uit

 • Kaarsjes branden op de werkplek mag! 

  (geen strenge brandweercriteria die de 

  gezelligheid indammen)

Reina Poortinga | Casemanager Jeugd Sociaal 

Team Zuid. 

Door Corona worden we gedwongen uit onze normale 

dagelijkse gang van zaken te stappen, om van de gebaande 

paden af te wijken en op zoek te gaan naar het ‘nieuwe 

normaal’. Niemand weet precies hoe de wereld er over 

3 maanden uitziet, maar toch proberen we ons als 

medewerkers van Kwartier al te richten op een toekomst 

na de coronacrisis. Zo gaan de maatschappelijk werkers 

digitaal en hebben online contact met hun cliënten 

van verschillende doelgroepen. 

Collega’s Eva Dehe en Joke Kragt en ondergetekende heb-

ben de nieuwkomers in de gemeente Midden-Groningen 

uit hun isolatie gehaald. Zo gingen we digitaal met elkaar 

spelletjes spelen, taal leren en over hun dagelijkse leven 

praten. Belangrijk is dat deze mensen gezien, gehoord en 

ondersteund worden. We proberen hen vertrouwd te maken 

met onze digitale mogelijkheden. Eén ding is zeker: 

het wordt nooit meer zoals het was, dus moeten we 

anticiperen op het ‘nieuwe normaal’. 

Anahid Salim | Medewerker Sociale Activering. 

Doordat veel activiteiten geen doorgang konden vinden 

hadden we tijd om ons werk anders in te vullen. We hebben 

hierdoor veel tijd kunnen investeren in het opzoeken van 

jongeren op straat. Hierdoor hebben we in een korte tijd 

veel groepen jongeren leren kennen in de hele gemeente 

Midden-Groningen. 

Marit Smit | Projectmedewerker/Jongerenwerker. 

Het geeft voldoening en trots als je ziet hoe de vrijwilligers 

zich hebben ingezet om de wijkbewoners toch te kunnen 

helpen. Met de ondersteuning van mij als sociaal beheerder 

hebben we het wijkcentrum zoveel mogelijk open 

gehouden voor activiteiten die belangrijk zijn voor 

bepaalde groepen. Zelf heb ik weinig thuis gewerkt. 

Het ‘omdenken’, van wat-niet-kan naar wat-wel-kan, vond 

ik geweldig om te doen! Het constante schakelen was erg 

vermoeiend en dat is het nog steeds, maar het ‘omdenken’ 

heeft mij wel door deze periode geholpen. 

Wini Vos | Sociaal Beheerder Woldwijckcentrum.

Voor het opbouwwerk zelf is het natuurlijk het allermooi-

ste om fysiek aanwezig te zijn. Door de coronacrisis kon 

dat vaak niet. Wat ik nu wel veel doe in mijn werk is met 

mensen bellen. Voordat de crisis begon deed ik dat bijna 

nooit. Meestal verliepen contacten via WhatsApp, soms via 

de mail en natuurlijk live bij overleggen of andere ontmoe-

tingen in mijn werkgebied. Bellen is veel persoonlijker dan 

WhatsApp en mailen en dat zal ik in de toekomst zeker 

blijven doen.  Voor mijzelf vind ik het heerlijk om 

(minimaal) één dag in de week thuis te werken. 

Ik werk dan efficiënt en voor mij geldt daarbij dat ik 

dan geen reistijd heb. 

Henriette Verhoeff | Opbouwwerker Overschild. 

En tot slot een mooi app-bericht van een dankbaar 

familielid (aangeleverd door een collega):  

Bedankt 
dat je 
nog aan 
mijn 
moeder 
denkt!  

Doordat er binnen weinig meer mogelijk was, zijn mijn werkzaamheden 
verplaatst naar buiten. Dit bood vele mooie nieuwe mogelijkheden 
en uitdagingen. Johan Werkman. Sociaal Beheerder De Klabbe. 

En… hoe was het? 
Ervaringen met werken 
in coronatijd  
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Algemeen
De gemeente Midden-Groningen heeft vijf sociale teams. 

Medewerkers van de Sociale Teams denken mee bij het 

zoeken naar antwoorden op vragen van inwoners rondom 

maatschappelijke participatie en ondersteuning, jeugdhulp, 

werk en inkomen. Vanuit Kwartier nemen teamleiders, 

casemanagers jeugd, maatschappelijk werkers, gedragswe-

tenschappers, werkbegeleiders en een coördinator OGGz 

deel aan de Sociale Teams. Er wordt samengewerkt met 

welzijnsorganisaties, scholen, politie, woningbouwver-

enigingen, huisartsen en zorgaanbieders. Daarmee wordt 

gezorgd voor veel kennis en deskundigheid om inwoners van 

dichtbij te ondersteunen.  

2020, het coronajaar
De maatregelen die in 2020 genomen zijn om de ver-

spreiding van corona tegen te gaan, hebben ook een grote 

impact op het functioneren van de Sociale Teams gehad. 

Locaties werden gesloten, medewerkers moesten vanuit 

huis gaan werken, contacten met cliënten vonden alleen 

telefonisch of via beeldbellen plaats. Dit heeft een enorme 

flexibiliteit van de medewerkers gevraagd. Het geven van 

onderwijs aan eigen kinderen, de afstand tot collegiale 

ondersteuning, de toename van problemen bij cliënten: het 

was zwaar en deze belasting is in 2021 nog niet voorbij.  

Voor directe inzet bij crisissen is in maart een klein team 

urgente zaken opgericht. Dit team werkt iedere dag vanuit 

locatie zuid en pakte zaken op waar onmiddellijk actie 

vereist was. Met het onderwijs en de kinderopvang was in 

de beginperiode van de eerste lockdown veel contact over 

noodopvang voor kinderen in kwetsbare situaties. 

Na een aantal weken is dit gerealiseerd en konden kinderen 

een aantal dagen of dagdelen naar school om rust in de 

thuissituatie te creëren en structuur en begeleiding 

aan de kinderen te bieden.

Scholing/deskundigheid
Ook in coronatijd is de scholing van medewerkers doorge-

gaan. De maatschappelijk werkers en een aantal casema-

nagers jeugd hebben een training gevolgd met het thema 

(V)echtscheidingen en de complexe vraagstukken die dit 

met zich meebrengt. In 2021 krijgt dit een vervolg en zal er 

een aanpak ontwikkeld worden die de medewerkers in de 

Sociale Teams meer tools aanreiken om met dit vraagstuk 

goed te kunnen omgaan.

De trainingen Signs of Safety en Signs of Wellbeing zijn 

online doorgegaan zodat de medewerkers deze kennis ook 

in coronatijd tot zich konden nemen. Het samen bespreken 

van casuïstiek heeft ook online plaatsgevonden. Zowel bij 

de gemeente als bij Kwartier is Teams aangekocht waardoor 

de medewerkers op veilige wijze met inwoners en met 

elkaar kunnen beeldbellen en samen kunnen overleggen.

Doorontwikkeling Sociale Teams
In 2018 is de evaluatie Sociale Teams Midden-Groningen 

uitgevoerd. Uit de evaluatie bleek dat de basis op orde is, 

maar er ook verbeterpunten zijn. Daarom is begin 2020 een 

werkgroep opgericht vanuit de gemeente en Kwartier die in 

eerste instantie heeft ingezet op een nieuwe inrichting van 

de Sociale Teams. Uit de evaluatie bleek de werkbelasting 

in de verschillende gebieden niet in balans met de totale 

beschikbare formatie. 

Daarnaast werd door medewerkers in de teams 

gesignaleerd dat een kleine groep inwoners met chroni-

sche, complexe vragen de meeste tijd van de teams vraagt. 

Hierdoor komt de gewenste inhoudelijke transformatie 

te veel onder druk te staan. 

De opdracht voor de werkgroep was te onderzoeken hoe de 

omvang en samenstelling van de teams de meest optimale 

voorwaarden kan bieden om hier goed mee om te gaan. 

Er is de keuze gemaakt om van vijf naar vier integrale 

teams te gaan. Integraal werken blijft uitgangspunt met 

focus op de inhoudelijke transformatie bij de voordeur, van 

probleem naar vraag. We willen meer focus leggen op pre-

ventie, eigenaarschap, eigen kracht en inzet van eigen net-

werk. Daarnaast gaan we ook een werkwijze met uniforme 

werkprocessen ontwikkelen voor veiligheid/chronische/

complexe casussen gezinnen, OGGz-WvGGz en onderwijs. 

Ook de aansturing van de vier integrale teams is aangepast 

aan de nieuwe inrichting. Er is gekozen voor vier coaches in 

de teams die de medewerkers inhoudelijk aansturen, onder-

steunt door twee gedragswetenschappers en een coördi-

nator OGGz. Daarnaast zijn twee leidinggevenden voor de 

sociale teams aangesteld. In 2020 zijn alle voorbereidingen 

voor de veranderingen in gang gezet. Op 1 februari 2021 

start de vernieuwde opzet. 

Spoed voor Jeugd Groningen
Op 1 juli 2020 is het nieuwe Spoed voor Jeugd Groningen 

gestart met als doel de crisis jeugdhulp te verbeteren en 

toe te werken naar minder crisissituaties. Spoed voor Jeugd 

Groningen is in de provincie Groningen de centrale toegang 

voor jongeren die in crisis zijn of mogelijk in crisis raken. 

Kern van de aanpak is dat iedere crisis goed wordt afgehan-

deld en dat daarna wordt onderzocht hoe het voortraject 

van de crisis was. Welke hulp was voorliggend? Welke 

keuzes werden wel/niet gemaakt? Waarom? Had dit beter 

gekund? Wat kunnen we hieruit leren? Zo ontstaat inzicht 

op basis van patronen of situaties en dat kan tot verbete-

ring leiden. Een lerend landschap. In 2020 waren meerdere 

evaluaties tussen de uitvoerders van Spoed voor Jeugd en 

de gemeentelijke sociale teams en zorgaanbieders. 

De Sociale Teams zijn tijdens kantoortijden verantwoorde-

lijk voor de crisisafhandeling van jeugdigen onder de 

18 jaar, Spoed voor Jeugd is buiten kantoortijden bereik-

baar. Tijdens de ochtendoverdracht van 8.30 tot 9.00 uur 

wordt casuïstiek van de avond of nacht overgedragen aan 

een lokaal team en/of verwijzer/reguliere zorgaanbieder 

waar de cliënt in zorg is. 

Gidso
In 2021 wordt overgestapt naar een nieuw registratiesys-

teem: Gidso. Hiervoor is in 2020 een werkgroep in het leven 

geroepen met onder andere vertegenwoordiging uit alle 

disciplines van de Sociale Teams. De werkgroep heeft zich 

beziggehouden met de selectie van een regie-systeem en 

is druk bezig met de inrichting en de migratie van cliënt-

gegevens. Het is een omvangrijke operatie die veel tijd en 

zorgvuldigheid van de leden van de werkgroep vraagt. In 

ieder Sociaal Team is een key-user aanwezig, die de training 

voor de medewerkers verzorgt. De live-gang is gepland 

voor april 2021.

WvGGZ
Per 1 januari 2020 is de BOPZ vervangen door de WvGGz. 

Belangrijk verschil is dat de gemeente een grote verant-

woordelijkheid heeft gekregen in de uitvoering van de wet. 

De gemeente heeft in het organiseren van haar verantwoor-

delijkheid voor de WvGGz nadrukkelijk de samenwerking 

met het Sociaal Team gezocht. 

Het Sociaal Team speelt een rol in het voorkomen van 

dwang door het inzetten van motiverende benadering en 

bemoeizorg. En als het onverhoopt toch tot een beoordeling 

gedwongen hulp komt, speelt het Sociaal Team ook een rol 

in het uitvoeren van het zogenaamd verkennend onderzoek. 

In de vakgroep OGGz is de nodige expertise op het gebied 

van ongevraagde hulp, drang en dwang aanwezig. De 

beleidsmedewerker van de gemeente neemt deel aan het 

(vakgroep) overleg, waardoor de krachten van gemeente en 

Sociaal Team elkaar versterken en ondersteunen.

Pilot indicatiesteller Beschermd Wonen
In 2020 is de pilot Indicatiesteller Beschermd Wonen 

gestart. Twee medewerkers WMO zijn opgeleid tot indica-

tiesteller BW. Zij hebben hiervoor drie maanden stagege-

lopen bij BW Centrumgemeente Groningen. Daarna kregen 

ze nog drie maanden ondersteuning vanuit de Centrumge-

meente. Het is de bedoeling dat de indicatiestelling uitein-

delijk gedecentraliseerd bij de gemeenten wordt belegd. 

Pilot Gezinsverzorging
De pilot gezinsverzorging is opgezet in het kader van de 

Transformatie Agenda jeugdhulp regio Groningen, ontwik-

kellijn ‘jeugdigen groeien zo thuis en zo veilig mogelijk op’. 

Uitgangspunt is dat eerst basale behoeften vervuld moeten 

worden om ruimte voor sociale groei en persoonlijke 

ontwikkeling te genereren. Die basis is bij de gezinnen 

vaak juist niet op orde of op zijn minst uit balans. 

Tijdens de pilotperiode wordt deze vorm van ondersteuning 

in 14 kwetsbare gezinnen geboden. 

Pilot Jouw Omgeving
De pilot Jouw Omgeving is een online platform om digitaal 

met cliënten te werken. In Jouw Omgeving kan er op 

eenvoudige wijze een afspraak voor beeldbellen worden 

gemaakt zonder downloaden van een app. Bovendien kan 

er gebruik gemaakt worden van e-health instrumenten, 

zoals een krachtenwijzer, een familiegroepsplan en kunnen 

derden zoals familieleden en zorgaanbieders worden 

toegevoegd.

De pilot wordt ondersteund vanuit de Transformatie 

Agenda jeugdhulp regio Groningen met het oogpunt dat de 

samenwerking in de hulpverlening op een online platform 

kan verbeteren en een sterke bijdrage kan leveren aan het 

realiseren van de transformatiedoelstellingen in de regio

Groningen. Aan de pilot in Midden-Groningen doen 

ongeveer 10 medewerkers vanuit de Sociale Teams 

(en een deel van hun cliënten) mee.  

Alle pilots lopen door in 2021 en worden in het tweede 

kwartaal geëvalueerd. 

Sociale Teams bieden ondersteuning   
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Jonge mantelzorgers
Samen met het jongerenwerk hebben we een start gemaakt 

met het in beeld krijgen van de behoeftes van jonge 

mantelzorgers. Het is een win-win situatie om hierin samen 

op te trekken. Jongerenwerk heeft vaak de contacten en 

kent de jongeren, ook zij die mantelzorger zijn. 

In samenwerking kunnen we, met gebruik van elkaars 

expertise, voor deze specifieke groep jongeren 

ondersteuning bieden. Dit gaan we in 2021 verder 

uitbouwen naar een vraaggericht aanbod. 

Mantelzorgondersteuning in tijden van Corona
Juist door de beperkende maatregelen in verband met coro-

na zijn we extra creatief en actief geweest in het aanbieden 

van andere vormen van ondersteuning aan mantelzorgers. 

Dit hebben we onder andere gedaan door:

Online mindfulness
Kwartier biedt ieder jaar 1 of 2 keer een cursus mindfulness 

voor groepen mantelzorgers. Dit omdat we uit ervaring 

weten dat mindfulness een goede (en bewezen) methode is 

voor stressreductie. Tijdens de lockdown was het uiteraard 

niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren. 

Met een samenwerkende organisatie hebben we gekeken 

naar de mogelijkheden voor ‘mindfulness online’. 

Dit was voor alle partijen pionieren. Maar uit pionieren 

komen soms de mooiste dingen voort. Zo’n tien weken lang 

hebben we een groep van tientallen mantelzorgers elke 

week online mindfulness kunnen aanbieden. Vanuit de 

veiligheid van ieders eigen huis, hebben mensen deelgeno-

men aan een uur ontspanning en oefening per keer. 

Nog meer dan ‘normaal’ een zeer welkome ‘verlichting’ voor 

veel mantelzorgers. Door het succes van deze online versie 

in Midden-Groningen, zijn andere gemeenten geïnspireerd 

om deze werkwijze toe te passen. 

De grote belactie 
Tijdens de eerste lockdown is met rond 800 mantelzorgers 

telefonisch contact geweest. Gewoon om een luisterend oor 

te bieden en om mensen een hart onder de riem te steken. 

Dit werd door vele mantelzorgers zeer gewaardeerd. 

Zij voelden zich gehoord. Dat deze belronde en passant 

ook inzicht gaf over de situatie van veel mantelzorgers

(vragen, persoonlijke situatie, wensen) is heel waardevol. 

Mantelzorgcompliment
Ook in 2020 is aan alle aangemelde mantelzorgers een 

mantelzorgcompliment beschikbaar gesteld. Alle man-

telzorgers hebben het compliment per post ontvangen, 

in tegenstelling tot vorige jaren, toen dit persoonlijk aan 

huis kon worden bezorgd door de inzet van collega’s en 

vrijwilligers van Kwartier en medewerkers van de gemeente 

Midden-Groningen. Om daarnaast nog een extra blijk van 

waardering te geven, heeft het College van B&W met een 

grote advertentie in de regionale krant de mantelzorgers 

bedankt.  

Cadeautje voor jonge mantelzorgers
In december hebben we de jonge mantelzorgers een extra 

hart onder de riem gestoken door ze een cadeaubon aan 

te bieden die ze online konden besteden. In het coronajaar 

2020 was dit extraatje zeer welkom voor deze groep!  

Toekomst
Einde 2020 is mantelzorgondersteuning uitgebreid met 

een collega. Dit geeft meer ruimte om onze ambities voor 

2021 te realiseren. Nu we zo langzamerhand een beetje zijn 

gewend aan het leven met het coronavirus, gaan we onder 

deze nieuwe omstandigheden verder met het ontwikkelen 

van informele zorg zodat het een vanzelfsprekend onder-

deel wordt van de dagelijkse praktijk binnen het sociaal 

domein. Bij iedereen die een vorm van hulp, ondersteuning 

of zorg verleent zou de mantelzorger automatisch betrok-

ken moeten worden bij het bepalen van de juiste zorg en 

ondersteuning. Dit omdat het welzijn van de mantelzorger 

onlosmakelijk verbonden is met het welzijn van de 

zorgvrager en omgekeerd. De één kan niet zonder de ander. 

We richten ons graag op deze ambitie omdat wij ervan 

overtuigd zijn dat mantelzorgers niets minder dan 

dit nodig hebben en verdienen. 

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, 

buurten, 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, omdat het zinvolle 

tijdsbesteding is, maar soms ook omdat ze er iets van 

opsteken en zich kunnen ontwikkelen.

Vrijwilligerscentrales tijdens corona
In januari 2020 zijn ook de twee Vrijwilligerscentrales in 

Midden-Groningen (Hoogezand en Muntendam) weer 

enthousiast aan de slag gegaan met allerlei plannen voor 

het komende jaar. Er stond weer een Kennisfestival op 

stapel, het vijfde, dus een jubileum en een goede reden om 

extra uit te pakken. Maar toen kwam corona… en iedereen 

weet dat dat grote consequenties heeft (gehad) voor het 

sociale leven, zo ook voor het vrijwilligerswerk. 

Alle plannen voor evenementen als het Kennisfestival 

en Vrijwilligers Bedankt! moesten in de wacht…

Waren we gewend wekelijks een aantal mensen via de 

digitale vacaturebank van vrijwilligersgroningen.nl te 

bemiddelen naar een vrijwilligersorganisatie om daar aan 

de slag te gaan, opeens viel alles stil. Er waren wél aanmel-

dingen (omdat mensen graag iets wilden betekenen in deze tijd), 

maar de meeste (vrijwilligers)organisaties moesten hun 

deuren sluiten om besmettingsrisico’s te voorkomen. 

Gelukkig hebben we wel mensen kunnen bemiddelen naar 

de Vrijwillige Hulpdiensten van Kwartier, die paraat stonden 

om in deze moeilijke tijd mensen te ondersteunen. 

Wat gebeurde er wél in 2020
De Vrijwilligerskrant is 4 keer uitgekomen met 

enthousiaste artikelen over vrijwilligerswerk.

Ondanks het niet doorgaan van Vrijwilligers Bedankt! 

konden alle vrijwilligersorganisaties in Midden-Groningen 

wél meedingen naar de Vrijwilligersprijs 2020. Uit de ruim 

40 inzendingen kwamen 7 prijswinnaars. Voor hen een 

mooie opsteker voor het belangrijke werk dat ze doen. 

De prijsuitreiking 2020 is vanwege de coronaperikelen 

opgeschoven naar 2021.

Vrijwillige hulpdienst
Er kwamen veel aanmeldingen van mensen die graag iets 

wilden doen voor een ander. Dit heeft een flinke boost 

gegeven aan de Vrijwillige Hulpdiensten van de regio’s 

Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer. Ook vanuit de 

voormalige gemeente Slochteren kwamen vragen om 

vrijwillige hulp, met name via onze collega’s welzijnscoaches 

en maatschappelijke activeerders. Veel aanvragen voor 

de Vrijwillige Hulpdienst konden we beantwoorden met 

de inzet van de vrijwilligers in de regio’s Menterwolde en 

Hoogezand-Sappemeer. Zij stonden klaar om een bood-

schap voor iemand te doen of een wandeling te maken 

met iemand die zich eenzaam voelde. 

Welzijn mantelzorger en 
zorgvrager onlosmakelijk 
met elkaar verbonden   

Vrijwilligerswerk 
in Midden-Groningen  

Het 
is 

fijn 
om 
er 

voor 
iemand 

te 
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Woldwijckcentrum
2020. Een jaar dat begon als andere jaren. Volop in de 

activiteiten, drukte. Het eindigde nog geen drie maanden 

later in de eerste lockdown. Wat volgde waren maanden 

van veel onzekerheden, schakelen en aanpassen. Bij elke 

nieuwe maatregel de vraag: hoe kunnen we wijkbewoners 

en kwetsbare groepen blijven helpen? Niet bij de pakken 

neerzitten, maar kijken naar wat wel kan! 

Het grote succes is de Eetkamer. Nu de gasten niet mogen 

komen wordt er voor hen gekookt door vrijwilligers. De 

maaltijden worden bezorgd bij de gasten in de wijk en de 

gasten buiten de wijk kunnen hun maaltijden ophalen. 

Openstaan voor kwetsbare groepen of ondersteuning 

bieden aan deze groepen mocht tijdens de gedeeltelijke en 

volledige lockdown. Dit hebben we gedaan, evenals digitaal 

en telefonisch bereikbaar zijn voor (hulp)vragen en afhaal-

punt zijn voor zakken voor het plastic afval (een middel om 

contact te onderhouden met de bezoekers). 

In de periodes dat het wijkcentrum open mocht, zijn er 

naast de reguliere activiteiten extra activiteiten georgani-

seerd, met name in de zomerperiode. Ook de Gamedungeon 

(kinderactiviteit) is in de zomervakantie doorgegaan zodat de 

kinderen die niet op vakantie gingen een leuke plek hadden 

om te bezoeken. Het vele schakelen en aanpassen heeft 

veel gevergd van de vrijwilligers, bezoekers en deelnemers 

en dat doet het nog steeds. We hopen dat 2021 een beter 

jaar wordt met weer meer sociale contacten en activiteiten.

MFC Foxhol 
Een bijzonder jaar waarin Corona de hoofdrol speelde. 

Maar ook een jaar waarop we met tevredenheid terugkijken. 

De eerste drie maanden is goed samengewerkt in het dorp 

en was het flink druk in het dorpshuis. In deze periode zijn 

ook meerdere kwetsbare vrijwilligers aan de slag gegaan 

onder begeleiding van de sociaal beheerder. 

Er is een dorpsservicepunt opgezet en het dorpshuis 

werd ‘leerschool’ voor niveau 1 leerlingen. 

In Foxhol is begin 2020 een opbouwwerker aan de slag 

gegaan. De samenwerking met de sociaal beheerder is een 

waardevolle combinatie. Tijdens de tweede lockdown kon 

dankzij die samenwerking een groep worden opgestart 

(Samen voor Foxhol) met een aantal vrijwilligers uit het dorp. 

Mooie resultaten die daaruit zijn voortgekomen: Soep op de 

stoep, Vogelvoer-actie voor kinderen van de basisschool en 

activiteiten rond Kerst. 

De samenwerking met de WA Scholten (basisonderwijs) 

verliep ook dit jaar weer voorspoedig. Dit was mooi te zien 

in de zomerperiode waarin het gehele MFC is aangepast 

en toekomstbestendig is gemaakt (verbouwing). In de loop 

van het jaar werd duidelijk dat het huidige bestuur van het 

dorpshuis zelfstandig het dorpshuis wil beheren, zonder de 

inzet van een sociaal beheerder. De sociaal beheerder is in 

overleg met betrokkenen als sociaal cultureel werker verder 

gegaan in het dorp. Met huis-aan-huis acties is er contact 

met inwoners om signalen, wensen, zorgen en ideeën in 

Foxhol in beeld te krijgen en te houden.  

Niet bij de pakken 
neerzitten, maar kijken 
wat mogelijk is     S
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Welzijn op Recept (WoR) 
Deze nieuwe manier van werken (sinds 2017 eerst klein-

schalig gestart in Sappemeer) is gericht op patiënten met 

klachten zonder aanwijsbare medisch-fysieke oorzaak. Die 

klachten hebben veelal te maken met niet lekker in je vel 

zitten of je niet gelukkig voelen. De oplossing ligt dan vaak 

niet bij de zorg maar bij welzijn. In plaats van medicatie 

schrijft de huisarts dan een ‘welzijnsrecept’ voor. Bij Kwar-

tier zijn welzijnscoaches in dienst die zijn verbonden aan de 

huisartsenpraktijken. In 2020 is hard gewerkt aan uitbrei-

ding naar meer praktijken: 

 • Midden-Groningen kent 14 plekken waar 

  huisartsen praktijk houden;

 • Op 7 van de 14 plekken wordt Welzijn op Recept 

  aangeboden.

 • Er werken 47 huisartsen in Midden-Groningen 

  (inclusief vaste waarnemers);

 • 33 van de 47 huisartsen kunnen verwijzen naar 

  een vaste welzijnscoach.

Individuele resultaten: 

Binnen de huisartsenpraktijk zijn in het eerste jaar op 

10.000 patiënten 50 mensen verwezen naar een welzijns-

coach. 55% van deze personen ervaart een toename van 

welbevinden.

Het werken aan een constructieve werkrelatie binnen 

huisartsenpraktijken vergt een ‘pioniersgeest’. 

We noemen een paar ‘helpende factoren voor 2020’: 

 • Presentatie bij de HAGRO (samenwerkende 

  huisartsen) september 2019.

 • Deelname van 5 praktijken met 10 huisartsen 

  die zijn gehuisvest in één bedrijfsgebouw.

 • Evaluatie regio Slochteren heeft huisartsen 

  gestimuleerd WoR meer in te zetten. 

 • Snel kunnen starten wanneer een praktijk WoR 

  omarmd, doordat vacatures snel ingevuld 

  kunnen worden.

Ook waren er belemmerende factoren voor 

de uitbreiding in 2020: 

 • Door de druk van Covid-19 zijn huisartsen 

  terughoudend in het maken van afspraken om 

  geïnformeerd te worden over zaken die niet 

  cruciaal zijn.  

 • Spreekkamers zijn ingericht voor luchtwegspreekuren 

  waardoor minder werkplek beschikbaar is. 

 • Op sommige praktijken wordt WoR vooral gezien 

  als iets voor de POH GGZ, daarom is goede 

  voorlichting en uitleg erg belangrijk.  

Positieve Gezondheid
De ‘andere aanpak’ door de welzijnscoaches is onder 

meer gebaseerd op de zienswijze ‘Positieve Gezondheid’. 

De kennis daarover wordt steeds breder gedeeld: er zijn 

trainingen positieve gezondheid georganiseerd voor en in 

maatschappelijke-, zorg-, en welzijnsinstellingen en voor 

vrijwilligers, zodat er toegewerkt wordt naar grotere 

bekendheid van positieve gezondheid in Midden-

Groningen. Wat ook leidt tot verbinding met 

de provincie. 

Naast de resultaten die zijn behaald door de welzijns-

coaches binnen de huisartsenpraktijken (WoR), kijken we 

tevreden terug op andere resultaten over 2020 die mede 

zijn te danken aan de welzijnscoaches. Zij speelden een 

aanjagende rol bij de volgende activiteiten: 

43 deelnemers aan belcirkels.

19 deelnemers aan project ‘beeldbellen’, i.s.m. Dig050.

We hebben de werkwijze aangepast in 2020, waardoor 

we ondanks de beperkingen rondom corona door konden 

gaan met het werk. 

Bijdrage e-book Landelijk Netwerk

Grip & Glans
Hoe leven mensen gezond en gelukkig? Wat kunnen we 

zelf hierin doen? Wat kunnen we voor elkaar doen? Wat kan 

de samenleving doen? Met de antwoorden op deze vragen 

hebben we samen werk gemaakt van grip en glans voor 

zoveel mogelijk mensen. GRIP&GLANS-cursussen zijn 

gericht op de versterking van zelfmanagementvaardigheid 

(grip) en welbevinden (glans). De G&G-cursussen sluiten 

goed aan op recente ontwikkelingen in zorg en welzijn, 

zoals positieve gezondheid en de participatiesamenleving. 

Sinds meerdere jaren worden de G&G-cursussen in heel 

Nederland uitgevoerd. Ook in Midden-Groningen is inmid-

dels een team actief. 33 deelnemers deden mee aan vijf 

cursusreeksen. Door vasthoudend en creatief te werk te 

gaan is een mooi resultaat neergezet, helemaal gezien de 

beperkende coronamaatregelen. Er is een team van negen 

docenten opgeleid (beroepskrachten en vrijwilligers) en 

er is een nieuwe informatiefilm ontwikkeld. 

WeHelpen en Vrijwillige Inzet 
Eind 2020 is een goed werkende, persoonlijke matchme-

thode (Vrijwillige Hulpdienst) ontwikkeld voor vraag en 

aanbod door middel van een vrijwilligerspool van rond de 

vijftien vrijwilligers. De hulp- en klusvragen zijn zeer divers. 

De dienstverlening is voornamelijk bedoeld voor inwoners 

met een smalle beurs. 

In de voormalige gemeente Menterwolde bestond dit al 

vóór 2020 (het concept Mac), maar het is nu beschikbaar 

voor de gehele gemeente Midden-Groningen. 

Na de opstartfase heeft dit meteen geleid tot ongeveer 

vijftig koppelingen van vraag en aanbod.

  

Dit naast een online matchingssysteem voor vraag en 

aanbod, waar inwoners zelf hun hulp kunnen organiseren. 

Dit bestond eerder onder het platform WeHelpen. 

Met ingang van januari 2021 gaat het verder onder de 

naam WijZelf. Het beheer van dit online platform is 

in handen van het team ‘Zorg Nabij’. 

De ontwikkeling van welzijnsdiensten  
Door signalen van de welzijnscoaches, de cursussen G&G en 

de vrijwilligersdiensten constateren we dat er leemtes zijn 

in de sociale voorzieningen/activiteiten in onze gemeente.

Als antwoord daarop zijn lotgenotengroepen gestart (rondom 

 het thema verlies/rouwverwerking), zijn initiatieven 

ontplooid rondom vervoer van ouderen, zijn activiteiten 

ontwikkeld voor mannen (zoals de Mannenschuur) en 

activiteiten ter stimulering van een gezonde leefstijl 

(Fietsen voor je eten). Het accent ligt niet op zorg of 

hulpverlening, maar op de visie ‘van klacht naar kracht’.   

Zorg Nabij 2020     
De activiteiten onder deze noemer zijn gefinancierd vanuit het NPG-project 
‘Zorg Nabij, als opmaat naar een regionaal programma voor Meer Gezonde 
Jaren’. De hoofdonderdelen van dit programma zijn Welzijn op Recept, Grip 
& Glans, WeHelpen en Vrijwillige Inzet en Uitbreiding welzijnsdiensten. 

Onze 
Belcirkels:
doe gratis 

mee!

Verplicht binnen blijven door corona;
bellen kan wel!
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Statutaire naam:

Stichting Kwartier Zorg & Welzijn

Publieksnaam (roepnaam)

Kwartier Zorg & Welzijn (Kwartier)

Bezoek- en postadres:

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. 

Bestuur

Kwartier Zorg & Welzijn is een stichting. De directeur van de stichting legt verantwoording af aan het bestuur. 

Het bestuur heeft in 2020 acht keer vergaderd. Daarbij zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:

 • Jaarrekening en jaarverslag 2019

 • Kwartaalrapportages 2020

 • Begroting 2021

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. A. Jaarsma

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. In het bedrijfsbureau 

zijn de volgende werkgebieden ondergebracht: financiën, human resource, ICT, facilitaire zaken, communicatie en 

officemanagement. Op deze werkgebieden is de formatie op orde. Het bedrijfsbureau valt hiërarchisch 

rechtstreeks onder de directeur.

Sectoren

Kwartier is opgedeeld in 2 sectoren: de 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 de strategisch adviseur van 

de gemeente Midden-Groningen. Er wordt vergaderd over inhoudelijke zaken (functionele lijn) die te maken hebben 

met de uitvoering van de werkzaamheden in de Sociale Teams. De sector welzijn/maatschappelijke diensten 

wordt ook aangestuurd door een teamleider.

Met ingang van 1 februari 2021 was er een wijziging bij de Sociale Teams. Concreet: van vijf naar vier teams en 

aansturing door twee leidinggevenden. De maatschappelijk werkers die in 2020 nog hiërarchisch aangestuurd werden 

door de teamleider welzijn/maatschappelijke diensten, worden nu aangestuurd door de hiërarchisch leidinggevenden 

van de Sociale Teams. Daarnaast heeft elk Sociaal Team een teamcoach, die zorgt voor de inhoudelijke aansturing. 

Managementteam 

De directeur vormt samen met de teamleiders het managementteam. In de loop van 2020 zijn hier de HR adviseur 

en de financial controller aan toegevoegd, waardoor het MT uit 9 personen bestond. Het MT vergadert één keer per 

maand en geeft beleidsadviezen over onder andere financiën en het personeelsbeleid. Binnen het MT vindt ook 

inhoudelijke afstemming plaats. Door de genoemde wijziging van de organisatiestructuur per 1 januari 2021 is ook 

de samenstelling van het MT gewijzigd. Het MT bestaat nu uit: directeur, twee leidinggevenden Sociale Teams, 

leidinggevende welzijn, HR adviseur en financial controller. 

Ondernemingsraad (OR) 

De OR van Kwartier telt vier leden. De advies- en instemmingsbevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de Wet 

op de Ondernemingsraden (WOR). De OR zet zich in voor de belangen van het personeel zonder daarbij het belang van 

de organisatie uit het oog te verliezen. De OR overlegt eens per zes weken met de directie en heeft een à twee keer 

per jaar een informeel overleg met het bestuur. In 2020 vroeg de coronacrisis veel aandacht. 

De voorzitter van de OR nam deel aan het coronacrisisteam tijdens de eerste lockdown. Ondertussen werd in het 

vervolg op de bezuinigingen door Kwartier gewerkt aan een herstructurering van de Sociale Teams. 

De OR heeft in dit proces gebruik gemaakt van haar adviesrecht.

Doelstelling Kwartier

Met het oog op een evenwichtige regionale samenleving willen wij het welzijn van de inwoners in ons 

werkgebied Midden-Groningen bevorderen. Onze aandacht is vooral gericht op inwoners of groepen van inwoners die 

door sociaaleconomische, politieke, culturele en historische oorzaken in een achterstandssituatie zijn terechtgekomen of 

dreigen te komen. Wij willen ons doel verwezenlijken door het ontwikkelen en aanbieden van sociaal-culturele 

diensten en activiteiten die bevorderlijk zijn voor het welzijn van de inwoners.  

Stichting Kwartier Zorg & Welzijn heeft geen winstoogmerk.

 • Doorontwikkeling van de sociale teams

 • Herstructurering Kwartier

 • Aanvang proces bestuur naar RvT
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Vrijwilligers

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de samenlevingsopbouw in ons werkgebied. 

Door de vrijwilligers staan we dichter bij de burgers. Vrijwilligers hebben grote waarde voor Kwartier omdat zij 

samen met de professionals onze visie en missie in praktijk kunnen brengen. In 2020 waren er 87 vrijwilligers met 

een vrijwilligersovereenkomst bij Kwartier actief binnen de gemeente Midden-Groningen. Daarnaast assisteren er 

vele vrijwilligers bij eenmalige evenementen en andere activiteiten én ondersteunt Kwartier actieve vrijwilligers 

in de gehele gemeente.

Afdeling HRM

In 2020 was er een wisseling van menskracht op de afdeling HR. De aanwezige functies (HR adviseur, HR medewerkers) 

zijn hetzelfde gebleven. In 2019 is een stevige aanzet gegeven voor de implementatie van het geautomatiseerde 

peroneelsinformatiesysteem (ADP). In 2020 heeft een verdiepingsslag plaats gevonden. Hierbij zijn de 

mogelijkheden van het systeem verder uitgediept en is een aantal processen in het systeem gestandaardiseerd. 

Geprobeerd is om voor medewerkers een overzicht te maken van de meest gebruikte templates. 

Hierdoor wordt de autonomie van de medewerker vergroot als het gaat om het beheren van het eigen dossier 

en het inzetten van randvoorwaarden. Ook is een aanzet gegeven voor het opnieuw formuleren van een missie, 

visie en kernwaarden. Hier zullen alle geledingen van Kwartier aan bijdragen.

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.

Processen en systemen

In 2019 is een nieuw personeelsinformatiesysteem ingevoerd. In 2020 is dit systeem verder ontwikkeld. 

De personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd, er wordt gebruik gemaakt van Employee Self-Service en documenten 

zoals arbeidsovereenkomsten worden automatisch gegenereerd. De kinderziektes waar we in 2019 tegen aanliepen 

zijn in 2020 opgelost. Door het verder ontwikkelen zijn de processen verbeterd en wordt er efficiënter gewerkt, 

waarbij de foutkans tot een minimum wordt beperkt. Dit alles zorgde voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering. 

Het systeem geeft actueel inzicht in de personeelsformatie en de financiering van deze formatie, waardoor 

er eenvoudiger en beter gemanaged kan worden op het personeelsbestand.

B
E

L
E

ID

Personeel

Op 31 december 2020 waren er 89 medewerkers in dienst. Dit zijn 10 medewerkers meer in dienst dan 

op 31 december 2019.

Wegens verbeterde financiële omstandigheden, mede door toekenning en inzet van een aantal projectsubsidies, 

kon de formatieruimte worden uitgebreid. Daarnaast is ingezet op bestendiging van een aantal formatieplekken om 

een goede continuïteit van het werk te waarborgen.

Vanuit de werkgroep ‘Doorontwikkeling Sociale Teams’, bestaande uit een vertegenwoordiging van medewerkers 

van de gemeente Midden-Groningen en Kwartier, is de opdracht geformuleerd om te komen tot een passende 

organisatiestructuur en één hoofdaannemer voor de uitvoering en coördinatie van de Sociale Teams én Sociale 

Teams die qua omvang en samenstelling beter passen bij het gebied. Dit resulteerde in een herstructurering die 

halverwege 2020 is gestart. Verandering in structuur in de managementlaag en een herindeling van de sociale 

teams moet leiden tot kortere lijnen, meer eenduidigheid en verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening 

zodat een doelmatige en bestendige bedrijfsvoering kan worden gerealiseerd. Een en ander had geen 

invloed op de formatiegrootte.

 Bezetting op 31-12-2020:

 Aantal werknemers     91  

 Aantal fte                     71,75

 Contract onbepaalde tijd 51%

 Contract bepaalde tijd 40%

 Aantal mannen           18

 Aantal vrouwen           73

 Gemiddelde leeftijd 42,5

Verzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim over 2020 was 5,6%. Het gemiddelde verzuim over 2019 was 7,7%. 

De daling die vanaf 2018 al is ingezet heeft zich doorgezet in 2020. Er is relatief weinig kortdurend verzuim. 

Wat blijkt is dat het verzuim in de tweede helft van 2020 iets hoger ligt dan in de eerste helft van 2020. In welke 

mate de maatregelen in verband met corona betrekking hebben op de verzuimcijfers is moeilijk te definiëren. 

Het verloop van het ziekteverzuimpercentage per kwartaal:

 Eerste kwartaal 5,3%

 Tweede kwartaal 3,2%

 Derde kwartaal 6,8%

 Vierde kwartaal 6,5%

Stagiaires

Kwartier wil door het aanbieden van stageplekken een bijdrage leveren aan het ontwikkel- en leerproces 

van aankomende professionals. Omgekeerd leveren stagiairs door hun inbreng een bijdrage aan Kwartier als 

innovatieve en lerende organisatie. In 2020 zijn er 5 stageplekken ingevuld. Er is stage gelopen op het 

gebied van Jeugd en jongerenwerk, HRM en Social Work. 

Verdeling FTE’s over de leeftijdscategorieën:

15-24  0,89

25-34  19,06

35-44  16,47

45-54  17,94

55-64  16,47

65+  0,93
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Werkplan en financiën 2020

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. 

Een aantal  projecten worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd vanuit additionele fondsen.

In 2020 is frequent overleg gevoerd met de gemeente over de subsidie en de uitvoering van de voorgenomen

 activiteiten vanuit het werkplan. Mede als gevolg van de coronacrisis zijn een aantal activiteiten anders uitgevoerd 

dan was gepland. 

Staat van baten en lasten Resultaat Begroot Begroot 

   

 2020 2020 2021 
   

Baten € € € 

   

Subsidies, fondsen e.d.  5.409.429  5.116.477  5.927.470  

   

Deelnemersbijdragen 5.755  11.312   10.600  

   

Opbrengst verhuur  1.863  -  -  

   

Totale baten  5.417.047   5.127.789  5.938.070  

   

Lasten    

   

Personeel  4.824.998   4.663.909    5.285.334   

 

Overig  507.347  514.335    652.736   

   

Totale lasten   5.333.345   5.178.244  5.938.070   

   

  

Exploitatieresultaat   83.702  -50.455 - 

   

Toelichting op de jaarcijfers:

Kwartier heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 83.702, terwijl er een 

negatief resultaat van € 50.455 was begroot. De winst over 2020 is toegevoegd aan de reserves.

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

Op 31-12-2020 bedroeg de algemene reserve 12,53 % 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.
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kwartierzorgenwelzijn.nl

we hebben 
nieuwe wegen 
gevonden, 
best intensief, 
maar het is 
gelukt!


